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MENSAGEM DA DIRETORIA

Através do cooperativismo, que se alicerça
na união, na cooperação e na solidariedade, as pessoas podem transformar as suas
vidas, as de suas famílias e suas comunidades. Os principais indicadores da evolução
do cooperativismo paranaense dos últimos
10 anos refletem esta afirmação.
A movimentação econômica das cooperativas paranaenses
em 2000 foi de 6,49 bilhões de reais. Terminamos 2010 com 28
bilhões de reais, o que representa cerca de 30% da movimentação
econômica das cooperativas brasileiras.
Não bastasse isso, o cooperativismo que gerava 544,7 mil
postos de trabalho em 2001, atualmente gera 1 milhão e 400 mil
postos e congrega 2 milhões e 300 mil paranaenses.
A força multiplicadora do cooperativismo participa de forma ativa na defesa dos seus 632 mil cooperados que, independente dos
ramos em que atuam, promovem e valorizam as pessoas e, sobretudo, defendem os interesses sócio-econômicos na viabilização dos
negócios dos cooperados.
Produzir, industrializar, emprestar, medicar, transportar, prestar

R$ 28 bilhões
Movimentação econômica
das cooperativas

serviços, assessorar, educar e formar pessoas para a vida tem sido
o dia a dia de nossas cooperativas.
Comprovadamente, onde tem uma cooperativa atuando, o IDH
- Índice de Desenvolvimento Humano é superior à média dos muni-

R$ 8 bilhões
Investidos em inovação tecnológica
(2001/2010)

cípios paranaenses.
Em tal contexto está inserida a Ocepar, que neste mês de abril
completa quatro décadas de existência, defendendo e fomentando
o desenvolvimento das cooperativas paranaenses. Nestes 40 anos,

2,3 milhão

de paranaenses beneficiados pelo
cooperativismo

muitas foram as conquistas e entre elas a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o Sescoop e a estruturação
da área sindical coroada de êxito com a constituição da Fecoopar.
Se em 2001 treinávamos 63 mil pessoas, em 2010, foram 123
mil. Chegamos ao milésimo aluno somente nos cursos de especialização realizados com o apoio do ISAE/FGV, sendo que no total já
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dos, com algum tipo de especialização atuando junto às cooperativas.
Este tem sido nosso diferencial, este é o nosso caminho: preparar as pessoas para que possam superar os obstáculos visando
sempre o crescimento sustentável e a melhor distribuição de renda.
De 2001 a 2010 as cooperativas investiram mais de 8 bilhões
de reais na área de inovação tecnológica, infraestrutura e agroindustrialização, permitindo no caso das cooperativas agropecuárias, que
hoje mais de 40% da movimentação econômica estejam alicerçados
em produtos processados/elaborados.
A oferta de novos serviços e produtos com maior valor agregado, a ampliação da nossa atuação no mercado interno e o crescimento da presença no mercado externo - hoje estamos em mais

236

Cooperativas filiadas

632 mil
Cooperados

1,4 milhão
Postos de trabalhos gerados

de 90 países, com cerca de 45 produtos ofertados - possibilitaram
que tivéssemos maior estabilidade e maior segurança em apoiar as
ações de trabalho dos nossos cooperados, objeto maior de nossos

MENSAGEM DA DIRETORIA

temos 1900 profissionais, entre dirigentes, colaboradores e coopera-

esforços.
Na área da saúde, estamos crescendo e o cooperativismo já
é responsável pelo atendimento de mais de 1 milhão e 350 mil paranaenses, com serviços de qualidade e tendo como diferencial o
bom trabalho exercido por milhares de profissionais cooperados que
integram as nossas cooperativas do setor.
O crescimento fantástico do cooperativismo de crédito paranaense, com mais de 6,1 bilhões de reais em ativos e aplicações
em financiamentos que superam 3 bilhões de reais, investimentos
superiores a 200 milhões de reais e já com uma presença de aproximadamente 17% na concessão de crédito rural no Paraná sinalizam que no futuro, certamente, teremos as cooperativas como uma
das principais alavancas na concessão de crédito ao setor produtivo
cooperativado.
As 21 cooperativas de transporte, sem sombra de dúvida
exercem um papel importante na superação dos principais gargalos
estruturais que penalizam nossa competitividade.
Na educação, o cooperativismo vem atuando de forma exemplar e para coroar este êxito do setor, a cooperativa Coopermundi,
com sede no município de Dois Vizinhos ganhou o prêmio SESI de
Plano de Ação 2011
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qualidade da educação 2010, como a melhor escola do país.
Todo este trabalho realizado pelas nossas cooperativas está
alicerçado na profissionalização sistemática, através do apoio do
Sescoop que desde 2001, até hoje, possibilitou que 900 mil pessoas
que fazem parte do cooperativismo, pudessem ser treinadas, capacitadas ou recicladas em seus conhecimentos.
Evidentemente que temos enormes desafios pela frente entre
os quais: buscar a articulação e aproximação com os novos governantes tanto no âmbito estadual como federal; lutar pela necessária
regulamentação de alguns artigos constitucionais que dizem respeito
ao cooperativismo, com destaque para o artigo 146 letra c, o qual se
refere ao adequado tratamento tributário das cooperativas; aprovar
nossa lei cooperativista em tramitação no Congresso Nacional, objetivando modernizar e consolidar o reconhecimento do Ato Cooperativo, a alma do processo da cooperação, mundialmente aplicado.
Trabalhamos forte para solidificar ainda mais a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), principal instrumento que temos na defesa das nossas justas questões legislativas no âmbito
federal, estadual e municipal.
Muitas ainda são as demandas em infraestrutura levantadas
pelo Fórum Futuro 10 Paraná, do qual o Sistema Ocepar é parte
integrante. São necessários 6,5 bilhões de reais para solucionar
os gargalos em infraestrutura do Estado. Deste total, 4,5 bilhões de
reais já estão inseridos no orçamento da União.

4.273

Eventos realizados pelo
Sescoop/PR

123 mil
Participantes

Precisamos inserir ainda o cooperativismo como matéria obrigatória no currículo das escolas estaduais, pois, hoje o cooperativismo tem uma presença muito forte e importante na economia de
todos os municípios.
Aprovar definitivamente o Código Florestal no Congresso Nacional, proposta já aprovada por comissão especial de meio ambiente constituída para este objetivo.
Sem falar no necessário fortalecimento das nossas principais entidades de representação, unidas em torno do Grupo G-8 (Faep – Fecomércio – Fiep – Faciap – Fetranspar – ACP – Fampepar e Ocepar) para
que, em conjunto, possamos ampliar o diálogo com o governo Estadual,
governo federal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, visando
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Sabemos que 2010 foi um ano cheio de desafios impostos
pelas dificuldades econômicas vivenciadas em todo mundo. Certamente o excelente trabalho realizado pelos nossos dirigentes, colaboradores e cooperados permitiu que superássemos todos eles,
atingindo no conjunto do cooperativismo avanços significativos para
toda família cooperativada paranaense.
Crescemos em número e principalmente em qualidade nos
serviços que prestamos aos cooperados.
Contribuímos para melhorar a renda e, sobretudo a sua melhor distribuição. Valorizamos e apoiamos para que as pessoas

23%

da população beneficiada
com o cooperativismo

R$ 1 bilhão
Investimentos realizados
em 2010

US$ 1,64 bilhão
Exportações

que integram nossas cooperativas pudessem avançar em todos
os sentidos, especialmente no que diz respeito às melhores condições de vida.
Finalizando, queremos agradecer o apoio que temos recebido dos governos federal, estadual e dos municípios, na discussão e
implementação de políticas que viabilizam projetos de interesse das

MENSAGEM DA DIRETORIA

à defesa dos interesses maiores do nosso estado e da nossa gente.

cooperativas. Agradecer aos parlamentares que compõem a Frencoop, pela defesa dos interesses dos nossos milhares de cooperados,
aos deputados estaduais que tem contribuído de forma decisiva na
aprovação de projetos de interesse do cooperativismo.
Às entidades parceiras do Sistema Ocepar, o nosso agradecimento pelo apoio às reivindicações do Sistema Cooperativista Paranaense.
Aos nossos presidentes, dirigentes, líderes, senhoras, jovens,
cooperados e profissionais das cooperativas e do Sistema Ocepar,
o agradecimento pelo empenho e dedicação na construção de um
cooperativismo sólido, que vem prestando relevantes serviços em
prol de milhares de pessoas.
Agradecer a Deus por nos ter propiciado condições para, através
da cooperação e solidariedade, melhorar ainda mais a vida das pessoas.
E finalmente dizer que nestes 40 anos de Ocepar, sentimos
muito orgulho do trabalho realizado pelas nossas cooperativas, em
benefício de mais de 2.300.000 paranaenses.
Diretoria do Sistema Ocepar
Plano de Ação 2011
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OCEPAR 40 ANOS
No dia 2 de abril de 2011 a Ocepar completa 40 anos de constituição.
Um olhar na história permite recompor
os ciclos econômicos onde as cooperativas estiveram inseridas, os grandes

Governador Jaime Canet Junior, Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli e o então presidente
da Ocepar, Guntolf Van Kaick, durante inauguração da sede própria no Centro Cívico em 1975

momentos que acalentaram os sonhos de lideranças

Na década de 1950, novos grupos de imigrantes

e associados. Permite, também, relembrar o nome de

chegaram, constituindo suas cooperativas: os descen-

centenas de personalidades que estiveram envolvidas

dentes dos suábios do Danúbio, em Guarapuava; os

no esforço de buscar um desenvolvimento mais justo,

holandeses, em Castro e em Arapoti; os menonitas em

através da união de pessoas com objetivos comuns.

Witmarsum (Palmeira) e no Boqueirão (São José dos

O cooperativismo paranaense, organizado atra-

Pinhais e Curitiba). Na década de 1960, surgiram co-

vés da Ocepar, tem suas raízes que chegam a mais

operativas agropecuárias no Oeste e Sudoeste, cons-

de cem anos. A Cooperativa Mista 26 de Outubro, que

tituídas por migrantes do Rio Grande do Sul e Santa

existiu em Ponta Grossa até poucas décadas atrás,

Catarina; e no Norte as de café, que obtiveram apoio

surgiu em 1906 como Associação Beneficente 26 de

do Instituto Brasileiro do Café para superar a crise que

Outubro, sob a liderança de Eduardo Azevedo e Ro-

surgia no setor diante da retração do mercado mun-

berto Heling.

dial. Havia as cooperativas integrantes dos sistemas

Faz parte da história do cooperativismo paranaense o ciclo econômico da madeira, que contou com

Cotia e Sul Brasil, que reuniam especialmente imigrantes japoneses e seus descendentes.

a Cooperativa Florestal Paranaense, constituída em

Outros setores da economia também se orga-

1909; o cooperativismo de consumo, fomentado pelo

nizaram e se fortaleceram através do cooperativismo,

agrônomo Valentin Cuts, que aportou ao Paraná em

constituindo sistemas sólidos, como as cooperativas

1912, a partir de quando, sob seu incentivo, surgiram

de eletrificação rural que levaram a energia elétrica ao

diversas cooperativas mistas nas comunidades de

campo. Os profissionais da saúde, por sua vez, orga-

ucranianos e poloneses estabelecidos próximos às

nizaram o mercado de trabalho através dos sistemas

ferrovias.

Unimed e Uniodonto. Também merece destaque o

O cooperativismo esteve presente também na

cooperativismo de crédito que, apesar da legislação

atividade ligada à extração, processamento e expor-

ter restringido seu crescimento durante duas décadas,

tação do mate, como forma de organizar o setor no

hoje está em franco crescimento e faz parte do Sis-

momento em que surgiram dificuldades causadas pela

tema Financeiro Nacional, onquistado através da Lei

retração do mercado internacional, já no final da déca-

Complementar 130/2009.

da de 1930. Essas cooperativas, embora tenham se

Há 40 anos que a Ocepar foi constituída, e mais

inviabilizado com o fim da importância econômica da

de um século após as primeiras experiências coope-

erva-mate, formaram a base para as novas cooperati-

rativas, o panorama é muito diferente: o sistema co-

vas que surgiram no Centro-Sul do estado.

operativo está consolidado. Temos atualmente, no

As cooperativas de colonização japonesa, ale-

Paraná, mais de 632 mil associados, organizados em

mã, holandesa, ucranianas e polonesa, que surgiram

236 cooperativas registradas na Ocepar. Estas coope-

entre os anos 1930 e o início dos anos 1950, marca-

rativas juntas geram mais de 1,4 milhão de postos de

ram a história do cooperativismo, pois algumas delas

trabalho, 63,5 mil empregos diretos e envolvem mais

deram grande contribuição para a organização do sis-

de 2,3 milhões de pessoas, o que equivale a 23% da

tema através da Ocepar.

população paranaense.

A CONSTITUIÇÃO DA OCEPAR

10

No III Encontro de Dirigentes Cooperativistas,

tivas do Estado do Paraná deu-se no dia 02 de abril

realizado nos dias 02 e 03 de abril de 1971 foi tomada

de 1971 com a conjunção de esforços das entidades

a decisão da constituição da Ocepar. A Assembleia

e dos órgãos vinculadas ao cooperativismo, dentre os

Geral de Constituição da Organização das Coopera-

quais, a Ucepar – União das Cooperativas do Estado
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mente no Oeste e Sudoeste do Paraná.

e Reforma Agrária, a quem cabia coordenar as coo-

O III Encontro foi realizado no auditório da Co-

perativas, com exceção das de crédito e habitação; o

operativa Agro-Mate Paraná, situada à Rua Marechal

DAC - Departamento de Assistência da Secretaria da

Floriano, 1368, em Curitiba. O edital do encontro pre-

Agricultura; a Acarpa – Associação de Crédito e Assis-

via a discussão e a aprovação dos estatutos da Oce-

tência Rural do Paraná; a CFP – Comissão de Finan-

par, das taxas de contribuição e da realização de as-

ciamento à Produção do Banco do Brasil e o BNCC

sembléia para eleição e posse da diretoria.

– Banco Nacional de Crédito Cooperativo; com este

A Assembleia Geral Ordinária foi conduzida pelo

ato o cooperativismo do Paraná sofreu uma mudança

presidente da Ucepar, Keimpe van der Meer e secretaria-

estrutural de profundo significado.

da por Takeki Nishiama. Estava presente à mesa da as-

Foram inúmeras as pessoas e autoridades que

sembleia, entre outras autoridades, Antonio Luiz Coelho,

deram sua contribuição para a organização e integra-

diretor secretário da Organização das Cooperativas Bra-

ção do cooperativismo paranaense. É preciso fazer

sileiras. Guntolf van Kaick foi eleito o primeiro presidente.

justiça à cooperação dos dirigentes das cooperativas

A assembleia contou com a presença de 86 di-

existentes então, pois se não existissem, de nada va-

rigentes e profissionais de 37 cooperativas, da OCB,

leria o esforço das lideranças cooperativistas estadu-

do INCRA, da Emater, da Secretaria da Agricultura,

ais e autoridades públicas.

do Banco do Brasil, do BNCC e da Copel, entre os

O maior avanço do cooperativismo coincidiu

quais duas autoridades internacionais: Uwe Johannen

com a expansão da fronteira agrícola do Paraná e,

e sua esposa Ute Johannen, da Fundação Friedrich

com o crescimento da importância econômica da soja,

Naumann (Alemanha) e Henry Gerber, do escritório da

as cooperativas surgiram em várias regiões, especial-

Usaid (EUA) no Paraná.

HISTÓRIA

do Paraná; o Incra – Instituto Nacional de Colonização

COOPERATIVAS FUNDADORAS DA OCEPAR:
1.Cooperativa Agropecuária Guarany Ltda.

18. Cooperativa Agrícola do Oeste Ltda.

2.Cooperativa de Transportes Cargas e Anexos de Paranaguá.

19. Cooperativa Agrícola Mista Rondon Ltda.

3.Cooperativa de Consumo dos Rodoviários de Maringá Ltda.

20. Cooperativa Agrícola Mista Palotina Ltda.

4.Cooperativa Central Agrária Ltda.

21. Cooperativa Agrícola Cotia Sul do Paraná.

5.Cooperativa Mista Agropecuária Witmarsum Ltda.

22. Cooperativa Mista dos Fornecedores de Lenha Brasil Ltda.

6.Cooperativa de Consumo dos Funcionários da Cia. Caci-

23. Cooperativa Agropecuária Sudoeste Ltda.

que de Café Solúvel.

24. Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda.

7.Cooperativa Agrícola Consolata Ltda.

25. Cooperativa de Consumo dos Empregados da Cia. Fiat Lux Ltda.

8.Cooperativa Agropecuária Mista de Laranjeiras do Sul.

26. Cooperativa Central Agrícola Sul do Brasil de Curitiba Ltda.

9.Cooperativa Agrícola Cotia Norte Paraná.

27. Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de Nova Londrina Ltda.

10. Cooperativa Agrícola Irati Ltda.

28. Cooperativa Mista dos Ruralistas de Ponta Grossa Ltda.

11. Cooperativa Mista 26 de Outubro Ltda.

29. Cooperativa Mista Agropecuária de Guarapuava Ltda.

12. Cooperativa de Consumo do 14º Distrito Rodoviário Ltda.

30. Cooperativa Agrícola Mista Cerro Azul Ltda.

13. Cooperativa Agro-Pecuária Batavo Ltda.

31. Cooperativa Central Agrícola dos Cafeicultores do Paraná.

14. Cooperativa Mista Francisco Beltrão Ltda.

32. Cooperativa do Livro dos Acadêmicos e Profissionais de

15. Cooperativa Agropecuária Capanema.

Agronomia e Veterinária do Paraná.

16. Cooperativa de Consumo de São Mateus do Sul Ltda.

33. Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda.

17. Cooperativa Agropecuária Sabadi Ltda.

34. Cooperativa Agro-Mate Paraná Ltda.

Plano de Ação 2011
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OS OBJETIVOS QUE MOTIVARAM A CONSTITUIÇÃO DA OCEPAR:
Realizar estudos, diretamente ou em colabora-

e medidas no que diz respeito ao cooperativismo e à

ção com terceiros, e propor soluções para problemas

estrutura socioeconômica geral; promover a divulgação

ligados com o desenvolvimento da estrutura organiza-

do sistema cooperativista, fomentando a criação, racio-

cional e funcional das cooperativas, colaborando desta

nalizada, de sociedades cooperativas nas suas várias

forma com o governo em suas tomadas de decisões

modalidades e categorias.

OS PRESIDENTES DA OCEPAR NESSES 40 ANOS

Guntolf Van Kaick
Gestões de
1971 a 1973;
1973 a 1975;
1981 a 1983;
1984 a 1986

Benjamin
Hammerschmidt
Gestões de
1976 a 1978;
1979 a 1980

Wilson Thiesen

Ignácio

Gestões de

Aloysio Donel

1987 a 1989

Gestão de

e 1990

1991 a 1992

João Paulo
Dick Carlos
de Geus
Gestão de
1993 a 1995

Koslovski
Gestões de
1996 a 1999;
2000 a 2002;
2003 a 2007
e 2007 a 2011
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AS SEDES DA OCEPAR
Nos primeiros meses de funcionamento a Ocepar
foi instalada em uma sala cedida pela cooperativa AgroMate, que funcionava à Av. Marechal Floriano, 1.368.
A primeira sede da Ocepar foi numa casa alugada situada à Rua Buenos Aires, 277, em Curitiba. Funcionava, no mesmo endereço, a Assocep (Associação
de Orientação às Cooperativas) constituída um dia depois da Ocepar (3 de abril de 1971). A Assocep atuava
em auditoria e consultoria das cooperativas e também
promovia cursos de formação profissional, objetivando
preparar pessoas para exercerem as funções de gestão

2ª Sede em 1975

nas cooperativas.
O prédio atual foi inaugurado em 2006 e
no ano seguinte foi adquirido terreno ao lado para
ampliar os espaços para estacionamento e futuras
ampliações das instalações.

1ª Sede de 1971
A segunda sede foi inaugurada em 1975, com
instalações próprias, localizada à Av. Cândido de Abreu,
501, onde funciona até hoje. Uma casa modesta que
sofreu adequações em 1983, para abrigar o auditório e
ampliar os espaços de trabalho, abrigando inclusive as
atividades da Assocep.

Atual Sede inaugurada em 2006

OS FUNCIONÁRIOS DA OCEPAR
O primeiro funcionário da Ocepar foi o Sr.
Tadeu Duda, empregado do Incra, que usava meio

Duda exerce a função de Auditor Interno do Sescoop/PR.

expediente para ajudar na organização adminis-

Atualmente o quadro de pessoal é formado

trativa, mais tarde acabou saindo do Incra para se

por 30 profissionais, dos quais, 24 com graduação

dedicar integralmente à Organização. Hoje, Tadeu

em curso superior.
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OS PROJETOS DE INTEGRAÇÃO
DO COOPERATIVISMO NO
PARANÁ
Uma das primeiras iniciativas da recém constituída Ocepar foi sua participação nos projetos de reorganização do cooperativismo, o primeiro em 1971, o Projeto Iguaçu do Cooperativismo – PIC, que abrangeu a
região Oeste do estado. Depois em 1974 veio o Projeto
Norcoop – Projeto Norte de Cooperativismo e por último
em 1976, o Sulcoop – Projeto Sul de Cooperativismo.
Esses projetos tiveram como objetivo organizar
a atuação das cooperativas, delimitando suas áreas de
ação de acordo com a capacidade de atendimento aos
cooperados, evitando a sobreposição de áreas e a competição entre as cooperativas. Marcou o início da profissionalização da gestão das cooperativas e a atuação
integrada dos órgãos e agentes financeiros na busca da
organização dos produtores e construção da infraestrutura para recebimento da produção, assistência técnica
e fornecimento de insumos e de crédito.

O SEGURO CONTRA O GRANIZO
Em seu primeiro ano de existência a Ocepar tomou duas decisões importantes: constituição do Fundo
de Desenvolvimento de Pesquisa do Trigo (Fundespe)
e o Fundo de Garantia Contra o Granizo do Trigo e da
Soja. O Fundespe foi aprovado na assembleia extraordinária de 17 de dezembro de 1.971, era formado pelo
recolhimento de 0,4% do valor do trigo comercializado e
se destinava a pesquisa. O Fundo Contra o Granizo foi
aprovado na mesma assembleia e se destinava a cobrir
perdas aos agricultores em decorrência do granizo na
cultura de trigo e depois estendida para a soja.

A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO
DE RÁDIO E TELEX

O CENTRO DE PESQUISA
DA OCEPAR
O ano de 1972 marcou o surgimento da pesquisa do sistema cooperativista paranaense. Ao ser constituída, a diretoria da Ocepar, tinha em mente aplicar no
Paraná os recursos do fundo do trigo, até então destinados ao Rio Grande do Sul, para financiar o centro de
pesquisa de trigo da Fecotrigo. Como a maior região
produtora de trigo do Paraná tem clima diferente do Rio
Grande do Sul, os resultados da pesquisa o Rio Grande do Sul não serviam aos produtores paranaenses.
Em dezembro de 1971, a diretoria da Ocepar aprovou
a criação do Fundespe (Fundo de Desenvolvimento
da Pesquisa). Como o trigo era monopólio estatal, só
comercializado através do Ctrin (Departamento de Comercialização do Trigo Nacional) do Banco do Brasil, o
próprio departamento recolhia à Ocepar os recursos do
fundo de pesquisa.
Os recursos do fundo permitiram à Ocepar iniciar um trabalho para produção de variedades de trigo
e soja adequadas ao clima do Paraná. Inicialmente, foi
realizado um convênio com o Ipeame (Instituto de Pesquisa Meridional), visando aplicar os recursos do fundo.
Em seguida, a Ocepar decidiu investir os recursos diretamente, tendo começado os trabalhos em campos
experimentais da região de Londrina, em áreas cedidas
pelas cooperativas.
Em dezembro de 1975, em assembléia extraordinária da Ocepar as cooperativas tomaram a decisão de
aquisição de área própria em Cascavel, objetivando a
instalação do Centro de Pesquisa. Mais tarde, em 1979,
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Em 1972, a Ocepar decidiu implantar um siste-

graças ao apoio da Coopervale, que destinou toda sobra

ma de radiofonia para interligar as 13 cooperativas do

daquele ano para apoiar a compra da área. Também a

Projeto Iguaçu do Cooperativismo, seus entrepostos, a

Prefeitura de Palotina contribuiu com recursos financei-

Ocepar e o escritório de comercialização localizado em

ros para tal, assim foi implantado um segundo centro.

Cascavel, com objetivo de centralizar as informações

Com isso, a Ocepar implantou um moderno Centro de

de compra e venda das cooperativas. Em 1980 o sis-

Pesquisa no Paraná, totalmente custeado pelas coope-

tema de rádio foi substituído pelo telex, e mais tarde,

rativas, que mais tarde foi transferido para a Coodetec,

desativado tendo em vista a expansão do sistema de

uma cooperativa central criada em 1985 especialmente

comunicação para o interior do estado.

para desenvolver a pesquisa cooperativada.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010

Plano de Ação 2011

A ideia da “autofiscalização”, embora fizesse
parte dos objetivos da Ocepar desde sua constituição,
através da Assocep, na prática foi planejada em 1981,
quando o Incra, Secretaria da Agricultura e Ocepar analisaram uma proposta que visava a liberação das fiscalizações e transferência das intervenções às cooperativas. O documento elaborado pelas três instituições
foi encaminhado ao Incra, em Brasília, que fez algumas
sugestões, e devolvido para avaliação final da Ocepar e
cooperativas, foi aprovado e enviado ao Incra em 24 de
novembro de 1982.
Ficou estabelecida a assinatura de um “termo de
ajuste”, e a implantação de um projeto piloto de autofiscalização, envolvendo a Ocepar, cooperativas centrais,
com a interveniência do Incra, da Secretaria da Agricultura e da OCB. O objetivo era conceder à Ocepar a supervisão da autofiscalização nas cooperativas do Paraná.
A experiência da Ocepar foi objeto de análise,
discussão e aprovação pelo X Congresso Brasileiro de
Cooperativismo e por proposta da OCB levada à Assembleia Constituinte de 1988 que acolheu na Constituição Federal a autonomia do cooperativismo, através
do seu art. 5º, inciso XVII. A Ocepar desencadeou a
discussão sobre a autogestão logo que foi promulgada
a Constituição de 1988.
Os três objetivos gerais do projeto de autogestão
deixam clara a determinação da busca da eficiência e
transparência do sistema cooperativo:
• Assunção da gestão cooperativa pelos cooperados, líderes e dirigentes.
• Ser, efetivamente, um instrumento de melhoria empresarial e agregação dos cooperados na cooperativa.
• Tornar ainda mais transparente a administração da sociedade aos cooperados.

tivismo de crédito. Foi constituído o Comitê Pró-Constituição das Cooperativas de Crédito, coordenado pela
Ocepar e com participação das cooperativas centrais,
BNCC e Emater, criado com objetivo de fomentar o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Paraná.

HISTÓRIA

O PROGRAMA DE
AUTOGESTÃO DAS
COOPERATIVAS DO PARANÁ

Graças ao trabalho do Comitê e o apoio das
cooperativas agropecuárias, foram constituídas várias
cooperativas de crédito, culminando com criação da
Cooperativa Central de Crédito Rural (Cocecrer/PR).
A Central funcionou inicialmente dentro da Ocepar e
depois liderou a consolidação do sistema.

O COOPERATIVISMO NA
CONSTITUINTE
Guntolf van Kaick, presidente da Ocepar em
1988 e presidente em exercício da OCB, defendeu na
tribuna livre da Constituinte, na Câmara Federal, os
pleitos apresentados pelo cooperativismo brasileiro,
representado por 46 mil assinaturas. Os parlamentares “constituintes” do cooperativismo eram 167. Na
ocasião, foi defendida a liberdade de constituição das
cooperativas, a livre administração e o autocontrole.
Como resultado daquela ação, a Constituição promulgada em 2 de setembro de 1.988, aprovou textos relacionados com o cooperativismo, de acordo com os
anseios do cooperativismo nacional.
Em decorrência da nova Constituição da República, os estados instalaram as Constituintes Estaduais. No Paraná, a Ocepar no início de 1989 reuniu os
deputados do Bloco Parlamentar Agropecuário para
discutir o encaminhamento das propostas. O Bloco
criou um grupo de assessoria aos parlamentares constituintes, do qual a Ocepar fez parte, pode participar
das discussões e ver contempladas na Constituição
Estadual suas sugestões.

ORGANIZAÇÃO DO
SISTEMA SINDICAL
O sistema sindical cooperativista brasileiro começou a ser organizado no início da década de 90,

INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DO
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

quando as organizações de cooperativas estaduais
começaram a requerer o registro sindical junto ao Ministério do Trabalho para exercerem a representatividade sindical patronal. A denominação “Sindicato” foi

O ano de 1982 marcou o início do comprometi-

acrescentando à antiga denominação “Organização

mento da Ocepar com o desenvolvimento do coopera-

das Cooperativas do Estado do Paraná” por ocasião
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da realização da Assembleia Geral Extraordinária re-

e promoção social. O Decreto 3.017 de 07 de abril de

alizada em 1993.

1999 regulamentou a MP. Tem personalidade jurídica

A Ocepar foi a primeira organização de coo-

de direito privado, e por objetivo a execução das ações

perativas a requerer e obter o registro como entida-

de monitoramento, formação profissional e promoção

de sindical. Como Sindicato, a Ocepar passou a ser

social das cooperativas. No Paraná, o Sescoop foi im-

o legítimo representante das sociedades cooperativas

plantado em 21 de setembro de 1999, e rapidamente

com sede no estado, exercendo suas prerrogativas

mostrou a importância e abrangência de sua atuação.

de sindicato patronal desta categoria econômica, com
base em registro sindical emitido em 15 de janeiro de
1997. Ela representa as cooperativas nas negociações
e desenvolvimento de atividades que visam aprimorar

A FORMAÇÃO DO
SISTEMA OCEPAR

a relação entre capital e trabalho em seus diferentes
desdobramentos.
Com o objetivo de aperfeiçoar o sistema sindical, em 9 de setembro de 2003, em Assembleia Geral
Extraordinária, a Ocepar abriu a sua base sindical, tendo sido criados cinco sindicatos regionais (um por núcleo cooperativo) representando o ramo agropecuário,
um sindicato para cada um dos ramos de transporte,
saúde e crédito. Na seqüência, constituiu-se a Federação e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná (Fecoopar), cuja carta sindical foi emitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no dia 27 de abril
de 2006.
A Fecoopar é uma associação sindical de grau
superior, sem fins lucrativos, voltada para o estudo e

Com a constituição da Fecoopar, o cooperativismo do Paraná se organizou em sistema federativo,
dando origem ao Sistema Ocepar formado pela Fecoopar, Ocepar e Sescoop-PR.

OCEPAR 25 ANOS E O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO COOPERATIVISMO

a defesa das categorias e das atividades compreendidas pelos sindicatos patronais das cooperativas.

A cerimônia de comemoração dos 25 anos da
Ocepar, celebrada durante a realização do Fórum

A CRIAÇÃO DO SESCOOP
O nascimento do Sescoop foi um marco para o
cooperativismo brasileiro. Uma conquista histórica que
transformou a realidade do setor em todo o país. Sua
implantação deu-se num momento de sérias dificuldades, no qual as cooperativas sofriam as consequências de contínuos planos econômicos, que elevaram o
endividamento e reduziram a rentabilidade, colocando
em risco a viabilidade dos empreendimentos cooperativistas.
Por meio de estudos técnicos aprofundados,
obtivemos o compromisso do Governo Federal que
culminou com o lançamento do Recoop (Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária) por meio da Medida Provisória 1.715. O Artigo 7°

16

Estadual das Cooperativas do Paraná, nos dias 11 e
12 de julho de 1996, marcou o lançamento do planejamento estratégico do cooperativismo paranaense Plano Paraná Cooperativo 2000. O plano definiu as
diretrizes e as ações da Ocepar e das cooperativas
para os anos seguintes.

AS MOBILIZAÇÕES QUE
MARCARAM ÉPOCA
A Ocepar protagonizou nos 40 anos de existência
inúmeras mobilizações. A primeira, em 1973, dois
anos após sua constituição, contrária ao confisco de
50% do valor da soja. A busca da ampliação das cotas
de exportação de soja em 1976; o confisco cambial
da soja em 1977; a decisão do Conselho Nacional

da MP autorizava a criação do Sescoop. Foi o começo

do Petróleo de não fornecer óleo combustível para

de uma nova fase para o cooperativismo que passou

secagem de grãos em 1979; a luta contra o imposto

a ter um Sistema S voltado exclusivamente para suas

de exportação em 1980; mobilização em 1986 em

demandas de treinamento e formação, monitoramento

decorrência da crise na agricultura imposta pelo
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meio urbano os benefícios e a força do setor cooperativado. A primeira campanha começou com a veiculação de VTs, spots de rádio, cartazes e um programa
de TV semanal de 3 minutos aos sábados.
O resultado daquela iniciativa representa um
marco histórico para o cooperativismo paranaense,
pois o setor urbano passou a conhecer o sistema cooperativo e o cooperativismo passou a ser conhecido
e valorizado pela sua forte presença na economia esplano de estabilização econômica; a mobilização da
Frente Ampla da Agropecuária Brasileira em 1989; a

tadual. Atualmente a campanha de divulgação é realizada anualmente.

mobilização em defesa do campo em 1992; a crise do
endividamento em 1997 que culminou com a criação
do Recoop em 1998 e o programa de renegociação
das dívidas rurais.
A “Marcha sobre Brasília” em 1995 foi um momento marcante na história do cooperativismo, quando 600 caminhões e milhares de agricultores percorreram a Avenida da Esplanada dos ministérios até
o Palácio da Alvorada, motivando o Presidente Fernando Henrique Cardoso a fazer pronunciamentos à
Nação divulgando medidas de apoio à segurança do
endividamento dos produtores rurais.

A OCEPAR - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, constituída em 02 de
abril de 1971 faz parte do Sistema OCB - Organização
das Cooperativas Brasileiras e reúne todos os ramos
de cooperativas do Paraná. Nestes 40 anos de existência, liderou inúmeras ações de desenvolvimento e
defesa do cooperativismo, obtendo, por sua atuação,
destaque nacional no meio cooperativista e o reconhecimento da comunidade econômica, política e social
do estado.

A DIVULGAÇÃO DO
COOPERATIVISMO
Em 1997, a Ocepar e as cooperativas iniciaram

OCEPAR 35 ANOS
No dia 2 de abril de 2006 a Ocepar completou
35 anos de constituição. Para comemorar a data, foi
lançado o livro intitulado “Ocepar 35 Anos – Mais de
um século de história”, em solenidade realizada em 14
de julho no espaço Estação Embratel Convention Center, em Curitiba. Mais de 350 pessoas compareceram
ao evento, que contou com a presença do Ministro do
Planejamento Paulo Bernardo, autoridades e lideranças cooperativistas.

OCEPAR 40 ANOS
Passado, presente, futuro. Construindo um co-

um programa destinado a divulgar o cooperativismo,

operativismo cada vez mais forte, com paz, harmonia

seus produtos e serviços, objetivando levar para o

e solidariedade.
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A EVOLUÇÃO DO COOPERATIVISMO
PARANAENSE NA ÚLTIMA DÉCADA
O crescimento do cooperativismo vem sendo relevante nos últimos anos, como comprovam os dados
da Ocepar. Entre os anos 2001 e 2010, o número de
cooperativas passou de 193 para 236; de associados, de 246 mil para 632 mil; de empregos diretos, de
30.421 para 63.500; o faturamento, de R$ 7,95 bilhões
para R$ 28,0 bilhões; as exportações, de US$ 633,8
milhões para US$ 1,64 bilhão; e de postos de trabalho,
de 544,7 mil para 1,4 milhão.
As cooperativas investiram mais de R$ 8,0 bilhões
nesse período, principalmente em agroindústrias e
novos serviços aos seus associados. Na assistência
aos cooperados, na infra/estrutura de serviços, na armazenagem, em agroindústrias, logística e em novos
mercados, somente em 2010, foram investidos mais
de R$ 1 bilhão. As exportações das cooperativas vão
para mais de 90 países e se destacam com produtos
de qualidade que atendem às exigências dos principais mercados do mundo.
O planejamento estratégico que as cooperativas
vêm fazendo, os investimentos em capacitação e gestão, focando seus negócios, a busca de novos mercados, o desenvolvimento de novos produtos e serviços,
tornam as cooperativas do Paraná cada vez mais fortes e inovadoras.

O Sescoop/PR foi implantado no Paraná no dia 21
de setembro de 1999, tendo realizado naquele ano
apenas 15 eventos, marcando o início das suas atividades. De 1999 a 2010, O Sescoop/PR fez um abrangente trabalho de formação, com mais de 25 mil atividades para um público de mais de 900 mil pessoas,
com investimentos da ordem de 62 milhões de reais.

O cooperativismo paranaense hoje
• 236 cooperativas dos diversos ramos
• 632 mil associados
• 63,5 mil empregados
• 1,4 milhão de postos de trabalho gerados
• R$ 28 bilhões em faturamento
• 23% da população paranaense beneficiada com o
cooperativismo

Atendendo à crescente demanda das cooperativas
por mão de obra qualificada, o Sescoop-PR intensificou os programas de pós-graduação e MBAs (Master
Business and Administration). Em 2011, quatorze turmas iniciaram as atividades. Em média, são 35 alunos
por turma. Com isso sobe para 1900 o número de profissionais e dirigentes beneficiados pelo programa de
pós-graduação e MBAs do Sescoop/PR em oito anos
de atividades.

Nº DE PESSOAS TREINADAS/ANO
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Fonte: Ocepar

INVESTIMENTOS ECONÔMICOS E
SOCIAIS DAS COOPERATIVAS
O cooperativismo é um sistema socioeconômico
capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Seus referenciais fundamentais são: participação democrática, solidariedade, independência e
autonomia e responsabilidade.
A preocupação com a cidadania, com o meio ambiente, e com o bem-estar social faz parte da cultura
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cooperativista paranaense, que tem sua base na produção e distribuição de riquezas, no intuito de atingir o
seu pleno desenvolvimento econômico e social. Para
alcançar esses objetos o cooperativismo do Paraná
tem ampliado seus investimentos tanto nas atividades
produtivas como em seus quadros sociais e funcionais.
O investimento total com indicadores sociais das
cooperativas do estado em 2010 chegou a R$ 3,17
bilhões.
Plano de Ação 2011

R$ 1,4 bilhão foi o total investido e gasto com funcionários.
R$ 182,70 milhões foi o total de benefícios repassados aos funcionários, o que representou R$3.012,41 por funcionário, em média.
32,1% é a participação das mulheres no total de funcionários.

INDICADORES SOCIAIS - COOPERADOS:
R$ 662,25 milhões foi o total de resultados distribuídos, o que representou R$ 1.201,70 por cooperado em média.
R$ 9,20 milhões foi o total de investimentos com saúde dos cooperados.
R$ 8,83 milhões foram os investimentos em cursos, treinamentos e educação para os cooperados.
R$ 9,95 milhões foram os investimentos em outros benefícios aos cooperados.

CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE – AÇÕES AMBIENTAIS: R$ 70,00 MILHÕES.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE – TRIBUTOS RECOLHIDOS: R$ 1,0 BILHÃO.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE – INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE: R$ 3,60 MILHÕES.

Evolução dos indicadores sociais das cooperativas paranaenses - 2002 a 2009.
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INDICADORES SOCIAIS - FUNCIONÁRIOS:

Indicadores sociais • cooperados

Fonte: Ocepar

Participação percentual dos indicadores e constribuições no total de investimentos sociais - 2010
Indicadores
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> Assembleia Geral

É composta pelos representantes das 236 cooperativas registradas na Ocepar. Cumprindo o que rege o
Estatuto, estes representantes reúnem-se uma vez por
ano em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e, quantas
vezes forem necessárias, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). As atribuições da Assembleia Geral
incluem a aprovação da prestação de contas e do plano de ação para o exercício seguinte, bem como referendar o Presidente Executivo da Ocepar, cujo nome
é indicado pela Diretoria para contratação em regime
de tempo integral. Em 2010, a AGO ocorreu no dia
9 de abril e deliberou sobre o Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados
de 2009 e Metas de Trabalho e Orçamento para 2010.
O ex-ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes,
foi homenageado pelas cooperativas do Paraná, du-

rante AGO da Ocepar. Stephanes recebeu um diploma
de pergaminho com a mensagem: “Os agradecimentos das cooperativas paranaenses pelo empenho nas
conquistas alcançadas em prol do cooperativismo e

> Diretoria

É composta por 14 membros, eleitos em Assembleia Geral para um mandato de 4 anos. A Diretoria
reuniu-se 11 vezes em 2010. Em suas deliberações,
foram tratadas questões relativas ao cooperativismo
paranaense, ações junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito federal e estadual,
como o acompanhamento da execução do Plano de
Ação aprovado pela Assembleia Geral.
Estiveram presentes nas reuniões da Diretoria alguns convidados, dentre eles o Ministro do Planejamento Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo e Silva, a
senadora Gleisi Hofmann, os deputados Ricardo Barros, Dilceu Sperafico e Abelardo Lupion, deputados
estaduais Élio Rush e Fernando Scanavaca, o ministro
Reinhold Stephanes, o presidente da Fecomércio Darci Piana, o senador Osmar Dias, o presidente da Itaipu
Jorge Miguel Sameck, o prefeito de Cascavel Edgard
Bueno e o ex-prefeito de Curitiba Beto Richa. O objetivo das visitas foi discutir com os diretores assuntos
que afetam o cooperativismo e o agronegócio.

> Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é composto por 3 membros titulares e 3 suplentes, eleitos em Assembleia Geral, para
um mandato de 4 anos. Em 2010, os conselheiros
fiscais reuniram-se 4 vezes no decorrer do exercício.
Desenvolveram seus trabalhos de fiscalização das finanças e do patrimônio, analisando criteriosamente o
plano financeiro e acompanhando sua execução.

do agronegócio brasileiro em sua competente gestão
como ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil”.
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Foram recebidos e encaminhados 16 processos
de solicitações de registro de cooperativas na Ocepar/
OCB, resultando em 09 cooperativas aprovadas com
registro provisório, sendo 04 do ramo agropecuário,
01 do ramo crédito, 02 saúde, 01 de trabalho e 01 do
ramo transporte.
Após apresentação de pareceres técnicos de profissionais especializados, foram encaminhados à Diretoria da Ocepar 11 processos de cancelamento do
registro de cooperativas na Ocepar/OCB, tendo sido
aprovado o cancelamento de 06 cooperativas agropecuárias, 01 de transporte, 01 de trabalho, 01 saúde e
02 de crédito.
No final do exercício, o número de cooperativas registradas na Ocepar era de 236.

AVANÇOS DO COOPERATIVISMO
EVOLUÇÃO EM 2010

No Paraná, as cooperativas investem no desenvolvimento das pessoas, de novos produtos e serviços,
constroem novas fábricas e postos de atendimento
aos clientes e associados. São protagonistas do processo de preservação ambiental e investem na capacitação de pessoas e na comunidade.
Em 2010, a movimentação econômica das cooperativas cresceu mais de 12% em relação ao ano anterior. O faturamento total passou de R$ 28 bilhões. As
exportações atingiram US$ 1,64 bilhão; o número de
cooperados cresceu 10%, ou seja, 97 mil novos sócios
ingressaram nas cooperativas; 5.772 novos empregos

foram criados; as cooperativas de saúde conquistaram
100 mil novos usuários e os ativos das cooperativas
de crédito aumentaram em 1,1 bilhão de reais, totalizando R$ 6,1 bilhões e R$ 3,0 bilhões em operações
de financiamentos. O número de postos de trabalho
aumentou em 100 mil. As cooperativas agropecuárias
investiram cerca de 1,01 bilhão de reais em novos
empreendimentos. Na área de formação profissional
e promoção social, o Sistema Ocepar, através do Sescoop/PR, realizou 4.273 eventos, contemplando mais
de 123 mil pessoas.
Todo esse dinamismo é resultado de um trabalho
planejado e do profissionalismo das cooperativas que,
atuando em sinergia com o Sistema Ocepar, sempre
buscam fornecer ferramentas para o aperfeiçoamento
da gestão, nas inovações de processos, na melhoria
das legislações e na viabilização de recursos para o
desenvolvimento das atividades.
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> Registro de cooperativas

Tabela I • Números do Cooperativismo Paranaense - 2009 e 2010
RAMO

COOPERATIVAS
2009

2010

COOPERADOS

2009

2010

Agropecuário

82

80

129.590

133.503

Consumo

01

01

976

1.184

Crédito

65

64

375.291

466.254

Educacional

15

15

2.597

2.508

Habitacional

01

01

104

106

Infraestrutura

08

08

7.598

5.701

Mineral

01

01

29

32

Saúde

33

34

11.083

15.844

Trabalho

08

08

5.018

4.162

Transporte

21

21

2.407

2.417

Turismo e lazer

03

03

307

289

Total

238

236

535.000

632.000

FONTE: OCEPAR.
Plano de Ação 2011
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Com o propósito de defender os
interesses do cooperativismo no âmbito dos poderes executivo e legislativo,
o Sistema Ocepar tem se dedicado,
juntamente com os dirigentes das cooperativas paranaenses e demais entidades parceiras, a manter um canal
de relacionamento com autoridades e
parlamentares, por meio da presença
constante em Brasília, marcadamente com atuação junto aos Ministérios,
Receita Federal, Bancos do Brasil e
Central, Comissão da Agricultura da
Câmara e Senado, Frente Parlamentar do Cooperativismo, OCB, entre outros órgãos e autarquias, buscando solucionar as questões pertinentes ao setor. Ações
pró-ativas também são realizadas na esfera estadual,
visando equacionar problemas e discutir propostas.
Dessa forma, muitos avanços têm sido conquistados
em diferentes áreas que afetam direta ou indiretamente o desenvolvimento das atividades executadas pelas
cooperativas.

Congresso Nacional

Em 2010, as ações junto à Câmara dos Deputados
e ao Senado Federal foram menos intensas que em
anos anteriores devido ao período eleitoral que reduziu a atividade do Congresso Nacional. Mesmo assim,
as mobilizações do setor contribuíram para que novas
leis fossem aprovadas, beneficiando cooperativas e
seus cooperados, entre as quais:
Lei Complementar nº 137, em 26/08/10, que cria o
Fundo de Catástrofe e destina até R$ 4,0 bilhões para
compor o lastro do fundo.
Inclusão de recursos na Lei Orçamentária da União
em valor de R$ 406 milhões para subvenção ao prêmio do seguro rural; R$ 500 milhões para compor o
fundo de catástrofe; R$ 4,7 bilhões para amparo à comercialização de produtos agrícolas, dos quais, R$ 2,4
bilhões para equalização de preços e R$ 2,3 bilhões
para aquisição de produtos.
Aprovação do parecer na Comissão Especial ao
Projeto de Lei nº 1.876/99, que trata da revisão da Lei
n. 4.771 de 1965 - Código Florestal.
Lei nº 12.188/2010, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a
Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER) e o
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural na Agricultura Familiar.
Lei nº 12.205/2010, que confere ao Município de
Nova Petrópolis, no Estado do Rio Grande do Sul, o
título de Capital Nacional do Cooperativismo.
Aprovação, em maio, no Senado Federal, do PLS
348/2007, que inclui a carne suína na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM). No momento, a matéria aguarda
análise na Câmara Federal.
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Lei nº 12.249/2010, que concede incentivos fiscais
a diversos setores da economia. Entre os temas tratados pela lei, está prevista a regulamentação da contafrete, que tem como objetivos principais, o controle da
movimentação financeira pelos transportadores autônomos e o respaldo legal ao efetivo transportador.
Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos após quase 20 anos de tramitação no Congresso Nacional. A lei tem como um dos
objetivos incentivar a reciclagem de lixo e a criação de
cooperativas de coletores de materiais reutilizáveis e
recicláveis.
Lei nº 12.349/2010, que dá preferência, nas licitações públicas, a produtos e serviços brasileiros e garante a participação das cooperativas em processos
de licitação.

Ações do governo
federal em apoio ao setor
O governo federal editou novas medidas e resoluções em apoio ao setor produtivo e às cooperativas.

> Plano Safra 2010/11

Uma proposta de política para agricultura e a pecuária objetivando subsidiar o Ministério da Agricultura
para o Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011 foi elaborada por representantes do setor produtivo, incluindo a
Plano de Ação 2011

> Política do Trigo

Também ocorreram dificuldades na comercialização do cereal, tendo o governo lançado os instrumentos para garantia do preço mínimo com leilões
de PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) e AGF
(Aquisição do Governo Federal), porém, as operações
foram realizadas tardiamente e os recursos foram liberados com atraso de mais de 6 meses. Ao todo, na
safra 2009/2010, foi comercializado com apoio governamental 1,46 milhão de toneladas pelo PEP e 230 mil
toneladas por AGF. Na safra 2010/2011, o apoio governamental contemplou 552 mil toneladas, via PEP.
Em dezembro, representantes do setor produtivo
estiveram reunidos com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, para reivindicar medidas que garantam uma
renda mínima ao produtor, maior liquidez, ampliação da
cobertura em caso de perdas por intempéries climáticas
e salvaguardas ao produto nacional, entre outros itens.

> Comercialização do milho

As dificuldades no escoamento do milho levaram
as entidades ligadas ao setor agropecuário a acionar
o governo federal, que adquiriu 100 mil toneladas em
operações na modalidade AGF (Aquisição do Governo
Federal) e apoiou a venda de outras 1,25 milhão de
toneladas por meio de leilões PEP (Prêmio de Escoamento de Produto.

> Pronaf: Declaração de Aptidão (DAP)

Os esforços no sentido de estender os benefícios
do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar) aos associados do cooperativismo paranaenses geraram resultados. No ano passado,
seis cooperativas do Paraná foram enquadradas com
quadro social formado por pelo menos 70% de seus cooperados ativos com Declaração de Aptidão ao Pronaf,
de acordo com os critérios definidos pela Resolução N°
3.797/2009, do Banco Central. Com isso, essas cooperativas puderam fazer operações com soja destinada
para biodiesel, propiciando num ganho adicional para
seus cooperados de R$ 1,00 por saca.

AVA N Ç O S D O C O O P E R AT I V I S M O

OCB, a Ocepar e outras entidades do Paraná. O documento foi entregue ao então ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, no dia 1º de março. Em seguida,
já na gestão do ministro Wagner Rossi, o plano foi lançado, contemplando a maioria das medidas propostas,
dentre elas, o aumento em 8% no montante de recursos para o setor (R$ 100 bilhões para a agricultura empresarial e de R$ 15 bilhões para R$ 16 bilhões para
agricultura familiar). Para investimentos os valores
destinados foram 29% maiores que no ano anterior.
Além disso, foram promovidas várias alterações
nos programas de investimentos do governo federal,
dentre eles: a) Ampliação dos recursos do Moderinfra
para R$ 1,0 bilhão e dos limites de crédito de R$ 1,0
milhão para R$ 1,3 milhão por beneficiário; b) Aumento do limite do Moderagro para R$ 750 mil por beneficiário para empreendimentos individuais e de R$ 300
mil para R$ 900 mil para coletivos. O montante de recursos de R$ 850 milhões, bem como ampliação dos
prazos de reembolso para avicultura e suinocultura de
8 anos para até 10 anos; c) Ampliação dos limites de
custeio para R$ 650 mil para algodão, frutas ou milho,
ou para lavouras irrigadas de arroz, feijão, mandioca,
soja, sorgo ou trigo, para R$ 500 mil para amendoim
ou café, ou para lavouras não irrigadas de arroz, feijão, mandioca, sorgo ou trigo, R$ 275 mil para cana de
açúcar, pecuária bovina e bubalina leiteira ou de corte,
e para avicultura e suinocultura, R$ 200 mil para os
demais custeios e para custeio agropecuário (perus)
para R$ 65 mil, (demais aves) para R$ 45 mil e (suinocultura) para R$ 65 mil.

> Avicultura: Responsável Técnico

Em 2010, a Ocepar, juntamente com demais entidades, esteve mobilizada para assegurar políticas
públicas de estímulo à triticultura nacional. Apesar
dos esforços, o preço mínimo do trigo foi reduzido em
10%, passando de R$ 530,00 para R$ 477,00/tonelada, desagradando os produtores rurais, o que motivou
a Faep a entrar com uma interpelação no Supremo
Tribunal Federal (STJ) com mandado de segurança
coletivo.
Plano de Ação 2011

O Conselho Regional de Medicina Veterinária
promoveu alterações na Resolução CRMV nº 947,
que determinava um Responsável Técnico (RT) para
20 estabelecimentos avícolas. O Conselho editou a
nova redação da Resolução CRMV nº 953, estabelecendo que cada veterinário poderá ser RT de até 80
propriedades, desde que não ultrapasse 100 quilômetros de distância do seu domicílio e que a capacidade máxima de aves alojadas não exceda 4 milhões. O produtor rural fica isento de taxa de registro,
certificado de regularidade e anuidade, que são obrigações das integradoras. A resolução atinge granjas
de aves comerciais de corte, de exploração de aves
comerciais para produção de ovos e outros estabeleRelatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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cimentos de exploração de aves de produção, consideradas exóticas ou não.

> Proagro

A Comissão Especial de Recursos do Programa
de Garantia da Atividade Agropecuária-Proagro (CER/
PR) analisou, em 2010, 1.915 processos, dos quais,
1.376 tiveram atendimento parcial ou total e 539 negados. O trabalho foi realizado com a colaboração do
representante da Ocepar na comissão.

> Procap Agro

Negociações entre o setor cooperativista junto ao
governo federal motivaram alterações no Programa de
Capitalização das Cooperativas Agropecuárias (Procap
Agro), especialmente com sua inclusão no Plano Agrícola
e Pecuário – PAP, tornando-o um programa permanente.
Foram ainda destinados R$ 2,00 bilhões a serem aplicados no período de 01 de julho de 2010 a 30 de junho de
2011, bem como, permitiu-se que as cooperativas que
obtiveram financiamentos pelo programa no ano anterior
possam acessar novamente os recursos do Procap Agro.
Também possibilitou que as cooperativas centrais possam obter financiamentos de capital de giro ao amparo do
programa. As cooperativas do Paraná foram contempladas com financiamentos da ordem de R$ 787,00 milhões,
segundo dados do final de dezembro de 2010.

> Prodecoop

O Plano Agrícola e Pecuário para o ano 2010/2011
destinou para o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária de R$ 2,00 bilhões, com limite de financiamento para R$ 50 milhões por cooperativa, mantendo
a mesma dotação do ano anterior. Incluiu-se ainda no
programa a possibilidade do financiamento para as cooperativas centrais de até R$ 200 milhões para projetos de produtos prontos para o consumo.
As cooperativas do Paraná foram contempladas
com financiamentos da ordem de R$ 680,06 milhões,
de acordo com dados do final de dezembro de 2010.

> Pronamp

O Proger Rural foi reformulado em um novo programa, chamado Pronamp (Programa Nacional de
Apoio ao Médio produtor Rural), recebendo uma dotação de R$ 5,65 bilhões destinados aos médios produtores para financiamentos de custeio e investimentos
com encargos de 6,25% a 7,5%.

> Agricultura de Baixo Carbono

O governo federal criou um novo programa de
apoio ao setor rural chamado de Programa para a Agricultura de Baixo Carbono, com objetivo de financiar a
recuperação de áreas degradadas. A dotação inicial
foi de R$ 2,0 bilhões com encargos de 5,5% ao ano.
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> Zoneamento agrícola

A Ocepar empenhou-se para que o governo promovesse alterações no zoneamento do trigo, permitindo o plantio de acordo com as épocas previstas nas
Portarias 79 e 380 do Ministério da Agricultura. Da
mesma forma, ocorreram modificações no zoneamento para o sistema de plantio em consórcio de brachiaria com milho, mediante a retificação da Portaria 345
do Ministério da Agricultura.

> Certificação de armazéns

As empresas de armazenagem ganharam mais
tempo para se adequar ao Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras, com a publicação
da Instrução Normativa nº 41, do Ministério da Agricultura, após intensas negociações com o governo federal. No Paraná, a medida beneficiou 82 cooperativas
agropecuárias, cuja capacidade de armazenamento é
de 14,5 milhões de toneladas de grãos, volume correspondente a 56% da capacidade total de armazenagem
do estado, que chega a 25,5 milhões de toneladas.
A IN 41 altera o escalonamento para a certificação
de unidades armazenadoras, estabelecendo um prazo
de 10 anos, sendo que nos primeiros 5 anos as cooperativas deverão certificar anualmente no mínimo 15%
das unidades armazenadoras ou das capacidades instaladas de armazenagem e os últimos 25%, poderão ser
certificados em 4 anos. O início da obrigatoriedade da
certificação será a partir de 31/12/2012. A composição
do Comitê Consultivo do Ministério da Agricultura, que
disciplina a matéria, foi alterada com a inclusão de representantes da Ocepar no grupo. Dessa forma, o sistema cooperativo paranaense está lutando para que os
requisitos obrigatórios para a certificação de armazéns
sofram as modificações necessárias para viabilizar técnica e economicamente a implementação das exigências.

> Máquinas agrícolas e transporte de cargas

Medidas que atenderam às necessidades do setor produtivo foram tomadas nesse segmento, primeiramente com a edição da Resolução Nº 93, suspendendo a vigência da Resolução Contran nº 281/2008,
que obrigava o registro e emplacamento de tratores e
equipamentos agrícolas. Da mesma forma, foi editada
a Resolução nº 353 pelo Contran, aumentando a tolerância máxima de peso por eixo de veículos de carga
de 5% para 7,5%, que vigorou até 31/12/2010. Mais
tarde, a Resolução Contran nº 365, de 24 de novembro de 2010 prorrogou o prazo de tolerância para até
31/12/2011.

> Lácteos

O governo brasileiro baixou resolução determinando a elevação para 28% das tarifas de importação
para 11 produtos que constam da Lista de Exceções
do Mercosul, por dois anos, não se aplicando aos produtos do Paraguai.
Plano de Ação 2011

O Fundo de Catástrofe, cujo relator do projeto foi
o Deputado Federal Moacir Micheletto, tornou-se uma
realidade em 2010 e a sua criação foi muito comemorada por agricultores e cooperativas. É um instrumento que permite ampliar as possibilidades de cobertura
das atividades agropecuárias por meio do seguro rural, que protege o produtor contra perdas, principalmente devido a fenômenos climáticos. O presidente da
República sancionou a Lei Complementar nº 137, em
26/08/10, criando o Fundo, com destinação de até R$
4,0 bilhões para compor o seu lastro. Também foram
alocados para o ano safra 2010/2011 R$ 408 milhões
para subvenção ao prêmio do seguro rural.

> Regulamento Técnico
de Classificação de Cereais

O governo federal ampliou por mais seis meses o prazo
para a consulta pública do novo padrão de classificação do
milho. Também foi editada a Instrução Normativa nº 332,
do Ministério da Agricultura, estabelecendo novo padrão de
classificação do trigo a vigorar a partir da próxima safra.

> Limites Máximos Toleráveis de
Micotoxinas em Alimentos

A Anvisa decidiu revisar suas exigências contidas
na Consulta Pública nº 100, que dispõe sobre os limites máximos tolerados (LMT) de micotoxinas em alimentos. A instrução normativa com as novas normas
ainda não foi publicada.

>Unidades de Conservação

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)
publicou a Resolução nº 428, de 17/12/2010, que reduz a
área de amortecimento para 3 mil metros no entorno das
unidades de conservação quando se tratar de atividades
de alto risco ou 2 mil metros quando de baixo risco.

> Programa Setorial Integrado - PSI

O Programa Setorial Integrado (PSI) teve o prazo para
contratação de recursos prorrogado até março de 2011.

Medidas aprovadas em apoio
ao cooperativismo
> Registro Sindical da CNCOOP

A Confederação Nacional das Cooperativas – CNCOOP recebeu concessão do registro sindical pelo Ministério do Trabalho e Emprego, criando, dessa forma,
o sistema confederativo do cooperativismo.

> Cooperativismo de crédito

Em 2010, as cooperativas de crédito de livre admissão ganharam permissão para atuar em área com
mais de 2 milhões de habitantes. A medida foi estabelecida pela Resolução 3.859, do Banco Central.
Plano de Ação 2011

Ações do governo estadual em
apoio ao setor
> Meio ambiente
•
Corpo de Bombeiros

Negociações e estudos que envolveram as cooperativas e a Ocepar contribuíram para a publicação do
Memorando nº 19, do Corpo de Bombeiros do Paraná,
que desobrigou o uso de hidrantes em unidades armazenadoras, possibilitando a utilização de medidas
mais adequadas para o combate e prevenção ao incêndio em armazéns graneleiros.

•

Convênios

•

Cana de açúcar

Convênios importantes foram assinados com a Secretaria do Meio Ambiente, Instituto das Águas, Instituto Ambiental e outras entidades, contemplando atividades diversas na área ambiental. Um deles trata do
recolhimento do passivo de BHC existente no Paraná.
Foi ainda criado o Programa Nascentes Protegidas,
objetivando incentivar a recuperação das nascentes
nas propriedades rurais. Já com a Itaipu foi estabelecido um convênio visando a produção de energia
produzida utilizando a biomassa e dejetos de animais.
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> Fundo de Catástrofe e Seguro Rural

Com o objetivo de combater a poluição atmosférica causada pelas queimadas nas lavouras de cana
de açúcar, foi estabelecido, por meio da Resolução nº
76/2010, da Secretaria do Meio Ambiente, um cronograma que vai até o ano de 2025, objetivando a redução do uso do fogo para corte da cana de açúcar em
áreas mecanizadas.

> Área tributária

Nesse segmento, houve avanços significativos,
com a publicação do Decreto Estadual nº 6.548, de
24 de março de 2010, trazendo alterações no Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.980/2007) no sentido de
simplificar e reduzir a emissão de Notas Fiscais pelo
setor agropecuário, especificamente nas operações
internas com produtores rurais inscritos no CAD/PRO,
e com cana de açúcar.
Já o Decreto nº 8.130, de 25 de agosto de 2010,
Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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promoveu alterações no RICMS/PR para fazer frente
aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de São
Paulo ao Leite UHT. Dessa forma, foi revogada a redução da base de cálculo do ICMS que era de 100%
do leite UHT produzido em território paranaense, bem
como revogou a isenção do ICMS, voltando a tributá-lo
normalmente à alíquota de 12%, porém, revigorando
crédito presumido à alíquota, também, de 12% nas
saídas em operações internas, possibilitando ao adquirente a manutenção dos créditos do imposto, ao
mesmo tempo em que revogou a possibilidade de crédito do imposto nas operações de aquisição de outros
estados, anulando estes os benefícios fiscais.
Por meio do Decreto nº 8.747, de 16 de novembro
de 2010, o governo do Paraná promoveu alterações
no RICMS/PR no sentido de diminuir o ICMS sobre
a produção/comercialização do álcool paranaense. O
etanol paranaense é tributado á alíquota de 18%, com
diferimento de 33,33% desta alíquota, ou seja, perfazendo carga tributária do ICMS de 12%. O referido
decreto concedeu um crédito presumido de 9%, reduzindo essa carga tributária de 12% para 3% de ICMS.

> Agricultura

Entre as medidas que beneficiaram o setor produtivo, destacam-se a alteração das normas do sistema de emissão de receituário agronômico (SIAGRO)
permitindo a prescrição de mais de um agrotóxico na
mesma receita.
Também, a edição da Resolução N° 172/2010, da
Secretaria da Agricultura, criando o programa de conservação e uso dos solos e do plantio direto no Paraná,
que conta com apoio e participação das cooperativas.
Na safra 2010, 2.700 triticultores paranaenses foram contemplados com o pagamento de R$ 3,9 milhões de subvenção ao prêmio do seguro rural do trigo.
O caixa (FDE/Tesouro do Estado) dispõe de R$ 2,8
milhões para subvenção de prêmios em 2011.

AÇÕES INTERNACIONAIS
Recepção de missões internacionais

O Sistema Ocepar, a cada ano, recebe um núme-
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ro crescente de missões comerciais estrangeiras. Em
2010 foram recebidos visitantes de diversos países
que buscam a Ocepar com objetivo de conhecer o cooperativismo paranaense e a realização de negócios
com as cooperativas.

Polônia

Integrantes de uma missão polonesa estiveram
na sede do Sistema Ocepar, com o objetivo de firmar
parceria com cooperativas paranaenses na área de
fertilizantes.

Paraguai

Uma missão paraguaia, formada por técnicos, agricultores e lideranças do cooperativismo do Paraguai
visitou a Ocepar e algumas cooperativas do estado
(Bom Jesus, Coopagrícola, Batavo e Castrolanda), em
julho de 2010, com objetivo de conhecer a estrutura e
organização das cooperativas paranaenses.
Em atendimento a convite para participação do II
Seminário de Desenvolvimento Rural realizado nos
dias 23, 24 e 25 de agosto, na Universidade Nacional
de Assunção, evento organizado pela Fecoprod (Federação das Cooperativas de Produção do Paraguai),
a Ocepar esteve representada pelo seu assessor técnico Alexandre Amorim Monteiro, que proferiu na ocasião uma palestra e visitou duas cooperativas filiadas
à Federação.

China

Foram recepcionadas duas missões de empresas chinesas, uma com objetivo de promoção de
intercâmbio comercial e outra, visando a discussão
da formação de Consórcio com a Coonagro para
instalação de unidade industrial para produção de
nitrogenados.

Argentina

Recepção de duas delegações de cooperativistas
argentinos em visita às cooperativas Lar, Coopavel e
Frimesa (22 e 23 de fevereiro e 13 e 14 de abril), com
objetivo de verificação do processo de integração de
suínos e da produção de lácteos.
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programa é possibilitar o conhecimento das experiências do cooperativismo praticado em outros países e
fazer comparações e análises com o que é praticado
no Brasil. É composto por módulos, o primeiro teórico
de 5 dias, em Curitiba, ministrado por professores dos
países a serem visitados, seguido de viagens internacionais de estudos. O programa começou em 2008 e
até o momento foram organizadas três turmas.
A primeira turma iniciou o programa em 2008,
tendo concluído o curso em 2010, com uma viagem
de intercâmbio para a China e o Japão. Constou da
programação deste ano para a segunda turma um intercâmbio para o Canadá e os Estados Unidos. Já a
terceira turma que iniciou em 2010, participou de um
módulo teórico com professores da Itália e da Argentina, em Curitiba. Depois o grupo visitou a Alemanha,
Itália e Argentina.

AÇÕES INTERNACIONAIS

Um grupo de 13 cooperativistas vinculados à Casa
Cooperativa Sunchales, sediada na Província de Santa Fé, na Argentina, visitou cooperativas do Paraná,
no período de 7 a 13 de junho. Constou do roteiro de
visitas ao cooperativismo paranaense, uma reunião na
sede do Sistema Ocepar com objetivo de conhecer o
funcionamento do cooperativismo no Estado. Depois,
o grupo visitou a Federação Unimed. Esta é a terceira
missão de dirigentes argentinos ligados à Casa Cooperativa da Província de Santa Fé que vem ao Paraná
para conhecer o trabalho desenvolvido pelas cooperativas do Paraná. Na sequência, visitaram as seguintes
cooperativas: Fundação ABC, a cooperativa Batavo
(Carambeí), a Confepar (Londrina), a Cocamar (Maringá), a Coamo (Campo Mourão), a C.Vale (Palotina),
a Coodetec (Cascavel) e a Agrária (Guarapuava).
Seis integrantes do Núcleo Jovem das Unidades
de São Jorge do Ivaí e Ourizona da Cocamar participaram de um intercâmbio cooperativista entre o Brasil
e a Argentina, de 4 a 10 de julho. A viagem para a
Argentina teve como objetivo conhecer o trabalho de
cooperativismo praticado na cidade de Sunchales, que
é considerada a capital do cooperativismo na Argentina. Em setembro, um grupo de jovens cooperativistas
da Argentina esteve na Cocamar.
O programa faz parte de uma parceira com a Casa
Cooperativa Sunchales, Sancor Seguros e o Sistema
Ocepar, através da qual, jovens cooperativistas argentinos vêm para o Paraná e os daqui vão para a Argentina.

Viagem técnica à Alemanha e Itália

Espanha

Recepção de delegação de cooperativistas da Espanha (16 dirigentes) seguida de visita às cooperativas LAR e Frimesa objetivando conhecer a indústria
de ração e o frigorífico de suínos.

Itália

Visita de dirigentes da Cooperativa Terremerse, da
região da Emilia Romagna, que vieram conhecer o cooperativismo paranaense em busca de intercâmbios.

Estados Unidos

Visita de representante do USDA (Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos) com objetivo de
discussão de temas relacionados ao agronegócio.

Formação de Executivos e
Líderes Cooperativistas

Proporcionar uma visão internacional de negócios
é o objetivo do programa de Formação de Executivos
e Líderes Cooperativistas que, pelo terceiro ano consecutivo, deu oportunidade para que cooperativistas
do Paraná conhecessem a experiência do setor em
outros países.
O programa é promovido pelo Sistema Ocepar,
com apoio do Sescoop e Sebrae/PR. O objetivo do
Plano de Ação 2011

A terceira turma iniciou o programa de estudos
internacionais em 2010. No roteiro internacional constaram visitas à Alemanha, Itália e Argentina. A programação na Itália foi organizada pelas centrais cooperativas Legacoop e Confcooperative e pela Universidade
de Bologna. Na Alemanha, pela Confederação Alemã
de Cooperativas (DGRV).
Os participantes tiveram oportunidade de conhecer
o cooperativismo europeu em exposições na Universidade de Bologna, visitas à Legacoop e cooperativas,
Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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ao Consórcio Parmigiano Reggiano, ao Consórcio
Presunto de Parma. Encerrando o roteiro, o grupo visitou uma cooperativa de crédito que opera de forma
integrada com o Banco Cooperativo Italiano e um consórcio de fundo de aval.
Na Alemanha, a programação ficou a cargo da
DGRV e esteve voltada a estudos do cooperativismo
de crédito. O grupo participou de um curso em Montabaur sobre o cooperativismo de crédito e o mercado
financeiro alemão e a organização e dos bancos cooperativos. Foi estudado também o papel das confederações na revisão e fiscalização das cooperativas. No
roteiro constou uma visita na Federação Regional das
Cooperativas de Frankfurt.
Na Argentina a visita foi de 5 dias, tendo constado
da programação contatos com dirigentes de cooperativas, centros de estudos cooperativos e a escola de
cooperativismo em Sunchales.

Viagem técnica à Argentina

As visitas na Argentina foram intermediadas pela
Universidade de Bologna, campus de Buenos Aires.
O grupo foi recepcionado pela Universidade de Bologna em Buenos Aires, onde permaneceram por um dia
e tiveram oportunidade de discutir a legislação e as
características do sistema cooperativo argentino. Visitaram, em Buenos Aires, a Associação de Cooperativas Argentinas e a Coninagro. Estiveram na AFA
(Agricultores Federados Argentinos) e na Bolsa de Comércio de Rosário. Em Sunchales, nas cooperativas
Sancor Leite e Sancor Seguros e à Casa Cooperativa
de Sunchales. Em Rafaela, na Uncoga/Sodecar e o
Banco Credicoop. Do roteiro constou, em Córdoba,
participação em um Seminário na Estação Experimental agropecuária Manfredi (INTA), visita à Cooperativa
Agrícola de Oliva e à Cooperativa Sudecor Litoral (crédito), em Morrison.

Viagem aos Estados Unidos e Canadá

No Canadá, a programação iniciou com um seminário sobre o cooperativismo e a economia cana-
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dense, apresentação da rede de finanças solidárias e
os financiamentos coletivos. Os participantes tiveram
oportunidade de conhecer e estudar, em Montreal, o
sistema de cooperativas de crédito Desjardins, com
visitas a cooperativa como a Caixa de Economia Solidária Desjardins, a Coperative Féderée onde foi estudado o modelo de gestão e a Coperative Féderée,
maior produtora de suínos e aves do Canadá. Visitaram também, em Saint Hyacinthe, uma fazenda de
pesquisas da Coperative Féderée e uma fazenda de
pesquisa de produção vegetal que tem convênio com
a Coodetec, bem como o Pólo Tecnológico de Saint
Hyacinthe, conhecido como Cité de Biotechnologie
(Cidade da Biotecnologia) onde se encontra uma das
mais importantes concentrações de indústrias agroalimentares do Quebec e do país, inclui uma incubadora
de empresas com o objetivo de criar benefícios para
comunidade: trata-se de um CDL (Centro de Desenvolvimento Local), associação sem fins lucrativos, que
é mantido com recursos próprios do governo de Quebec e dos municípios. Os estudos seguiram no Centro
Financeiro de Empresas Desjardins,e estudos no MCE
Conseils (Longueil – Canadá) sobre a Formação em
Governança Cooperativa – “Os 8 Desafios das Cooperativas”.
Nos Estados Unidos, constou da programação
uma visita ao pregão da Bolsa de Chicago, seguida
de visita a uma usina de produção de etanol da United Cooperative, em Wisconsin. Os estudos estiveram
concentrados no Centro da Universidade Pública de
Wisconsin – Madison, que iniciou suas atividades em
1960, treinando cooperativas no mundo inteiro, como
instituição de pesquisa e ensino, ajudando cooperativas. O grupo teve oportunidade de conhecer a agricultura norte-americana, com foco em Wisconsin, o
Serviço Nacional de Estatística Agrícola (NGSS) e o
Departamento de Agricultura dos EUA, de estudar a
legislação de cooperativas americanas e o papel das
cooperativas na agricultura americana, a governança
cooperativa, os novos modelos de cooperação, a logística e distribuição de produtos e o marketing das
cooperativas, bem como o relacionamento das cooperativas com seus públicos internos e externos.

Viagem ao Japão e China

A viagem de estudos ocorreu no período de 7 a
22 de outubro. As visitas iniciaram em Pequim (China) com a participação em seminário sobre o mercado
chinês, o perfil de consumo local e as regras de negociações, informações sobre o contexto político, ecoPlano de Ação 2011

Os trabalhos tiveram sequencia no Japão (Tóquio),
iniciando com um seminário sobre o mercado japonês.
Intercâmbio com a Zenoh, com visitas as suas instalações e seminários de discussão sobre o sistema cooperativo japonês e as oportunidades de negócios com
cooperativas brasileiras. Constou também do roteiro
uma vista à Mitsui e a Marubeni, parceiros comerciais
de cooperativas do Paraná.

AÇÕES NACIONAIS
XIII Congresso Brasileiro de Cooperativismo

Realizado pela Organização das Cooperativas
Brasileiras – OCB no período de 9 a 11 de setembro,
em Brasília. “Cooperativismo é Sustentabilidade: o
desafio da inovação” foi o tema do evento. Cerca de
800 cooperativistas de todo o Brasil participaram do
Congresso. O Paraná marcou presença com uma delegação composta por 45 pessoas. A décima terceira
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edição do CBC teve como objetivo criar uma agenda
estratégica para o desenvolvimento do Sistema OCB,
pautada na inovação da gestão e das diretrizes políticas e institucionais.
O CBC foi dividido em três fases: pré-congresso,
sessão plenária e pós-congresso. Na primeira, realizada no período de março a junho de 2010, aconteceram 40 seminários preparatórios nos estados e que
resultaram em 1.083 proposições. A segunda etapa foi
a sessão plenária ocorrida em setembro em que foram analisadas e votadas 27 proposições e 113 linhas
de ação elencadas pela Comissão de Sistematização
do CBC que fez a adequação das 1.083 proposições
apresentadas nos seminários estaduais, direcionandoas em quatro eixos temáticos. Na terceira fase foi feita a análise das proposições e aprovação da agenda
para o Sistema OCB.

AÇÕES NACIONAIS

nômico e cultural da China e oportunidades de intercâmbios comerciais com as cooperativas brasileiras.
Constaram da programação, visitas à Federação de
Cooperativas da China, a estatal COFCO, indústrias
de esmagamento de soja, frigoríficos de suínos e Embaixada do Brasil em Pequim. Em Hong Kong, o grupo
participou de reuniões com empresários na Câmara de
Comércio (Hong Kong Trade Development Council –
HKTDC).

Reunião do presidente da
República com as cooperativas
do Paraná
Acompanhado de vários ministros, o presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a Cocamar
no dia 23 de setembro de 2010. Na ocasião, reunido
reservadamente com 28 dirigentes de cooperativas do
Paraná, o presidente Lula recebeu das mãos do diretor
da Ocepar e presidente da Cocamar, Luiz Lourenço,
um documento com as principais demandas do cooperativismo.
Elaborado pelo Sistema Ocepar, o documento
entregue ao presidente Lula apresenta números que
retratam a importância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social do País, aponta os
principais problemas enfrentados e sugere uma série
de medidas estruturantes que visam dar apoio e suporte para a expansão do setor. Durante a reunião, o
superintendente da Ocepar, José Roberto Ricken, fez
uma explanação sobre a realidade do sistema cooperativista do Estado e a evolução ocorrida nos últimos
oito anos.
Na reunião com os cooperativistas, Lula estava
acompanhado do ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, e do chefe de gabinete da presidência, Gilberto Carvalho. Também estavam presentes o ex-secretário estadual da Agricultura e ex-secretário nacio-
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nal da Agricultura Familiar, Valter Bianchini, e outras
lideranças paranaenses.
O presidente Lula, em seu discurso, deu ênfase a
vários temas. Ele também se recordou de quando veio
pela primeira vez à Cocamar, ocasião em que conheceu com mais profundidade o sistema cooperativista, e
disse que seu governo procurou estimular a expansão
do setor. Ele exaltou as conquistas do cooperativismo
brasileiro, sistema que definiu como “um importante
agente do desenvolvimento”.

Reuniões com ministros

Diversas reuniões foram realizadas em 2010 com
ministros do Governo Lula, com objetivo de discutir te-

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
inclusive participou de evento realizado pelo Fórum
Futuro 10 Paraná, realizado nas dependências da
Ocepar. Em Brasília, ocorreram duas reuniões com o
ministro para tratar da liberação de recursos para comercialização. Além das reuniões, a Ocepar manteve
inúmeros contatos telefônicos e envio de documentos
ao ministro colocando as reivindicações apresentadas
pelas cooperativas.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, esteve na Ocepar por
duas vezes e recebeu em seu gabinete o presidente
da Ocepar em diversas oportunidades. Com o ministro
Wagner Rossi foram 4 reuniões, em Brasília. Também
ocorreu uma reunião com o ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi, para tratar de assuntos da área
sindical.

Prêmio OCB/Globo Rural
de cooperativismo

mas de interesse das cooperativas. O então ministro
do Planejamento, Paulo Bernardo, esteve na Ocepar
por 2 ocasiões tratando de assuntos relacionados aos
recursos para as obras de infraestrutura contempladas
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Pelo sétimo ano seguido, cooperativas do Paraná foram vencedoras do Prêmio Cooperativa do Ano.
Em 2010, a Agrária, de Entre Rios, e a Coopavel, de
Cascavel, foram premiadas respectivamente nas categorias, Desenvolvimento Sustentável com o projeto
“Gestão Ambiental”, e Educação Cooperativista com o
projeto “Educação Continuada - aperfeiçoamento profissional”.
Concedido anualmente pela Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e revista
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Frencoop

tralizado”, realizado pelas Frentes Parlamentares do
Cooperativismo (Frencoop) e da Agropecuária (FPA),
o presidente da Câmara, deputado Michel Temer assinou ato de criação de uma comissão especial para
consolidar em um único texto todas as propostas de legislação florestal ou ambiental em tramitação na Casa.
A comissão foi instalada em setembro de 2009.
Durante quase um ano a comissão especial realizou
50 reuniões, sendo 12 deliberativas, 14 audiências públicas internas e 24 audiências públicas externas em
21 cidades de 16 estados. O presidente da comissão
foi o deputado Moacir Micheletto e o relator o deputado
Aldo Rebelo. No dia 06 de julho a Comissão Especial
aprovou o texto do relatório do deputado Aldo Rebelo.
O projeto está pronto para ser votado pelo plenário
da Câmara e seguir para análise do Senado Federal.
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Globo Rural, da Editora Globo, o Prêmio coloca em
evidência ações inovadoras, criativas e eficientes, de
cooperativas de todo o Brasil, cujos resultados contribuem para ampliar a competitividade e consolidar o
modelo cooperativista como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Ao dar visibilidade para
as ações de sucesso, a finalidade é fazer com que elas
se tornem exemplo e sirvam de inspiração para outras
cooperativas.
A solenidade que consagrou as 12 vencedoras do
Prêmio deste ano foi realizada no dia 26 de outubro,
em Brasília. Cerca de 450 pessoas prestigiaram a entrega dos troféus, entre autoridades políticas, dirigentes das organizações estaduais, lideranças do setor
e representantes de entidades parceiras. O Paraná
esteve presente, representado pelo superintendente
adjunto do Sistema Ocepar, Nelson Costa, pelos presidentes das cooperativas paranaenses vencedoras,
Jorge Karl (Agrária) e Dilvo Grolli (Coopavel).

Subcomissão de Integração

A OCB e a Frencoop promoveram em março café
da manhã para o lançamento da Agenda do Cooperativismo 2010. A publicação apresenta o posicionamento do Sistema OCB sobre 58 proposições de interesse
do setor. A atual edição também apontou os principais
desafios para o ano, como o novo Código Florestal, a
relação com as agências reguladoras e o Ato Cooperativo.
A Frencoop é composta por 220 deputados e 25
senadores, que embora em ano eleitoral, tiveram atuação fundamental na defesa dos interesses do cooperativismo no Congresso Nacional, nas comissões e
plenários, conseguindo a aprovação de diversas matérias.

Código Florestal
Durante a abertura do Seminário “Código Ambiental Brasileiro – Pacto Federativo Ambiental Descen-
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A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados instalou em maio de 2010, subcomissão especial para avaliar as relações de integração
entre indústrias e produtores, e propor medidas para
melhorar esse processo.
Os deputados integrantes da Frente Parlamentar
do Cooperativismo (Frencoop), Assis do Couto e Valdir Colatto, foram eleitos presidente e relator da subcomissão, respectivamente. Representantes de diversas
entidades foram ouvidos durante 8 audiências públicas e apresentaram informações sobre como acontece o processo de integração no Brasil. Como resultado
dos trabalhos da OCB, Ocepar e outras entidades do
cooperativismo, inseriu-se um artigo no texto do projeto de lei excluindo as cooperativas do projeto.
Audiências Públicas que contaram com a participação da OCB e entidades do cooperativismo:
Audiência realizada na Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
(CAPADR), da Câmara dos Deputados, parlamentares e representantes de entidades ligadas ao setor
agropecuário questionaram a Resolução Contram
281/2008, que regula emplacamento e licenciamento
de tratores e máquinas agrícolas, em 16 de março de
2010.
Audiência pública realizada pela Comissão de Seguridade Social e Família, na Câmara dos Deputados,
evidenciou as divergências em torno das resoluções
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nº 195 e 196 editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulamentam o funcionamento dos planos de saúde e das chamadas administradoras de benefícios que fazem a intermediação
entre as operadoras e os usuários, em 23 de março
de 2010.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para tratar sobre a Lei
Complementar nº 130/2009, que trata do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. A opinião compartilhada entre os palestrantes convidados foi que a sanção
da lei em referência foi uma vitória extraordinária para
o cooperativismo, em 28 de abril de 2010.
A Comissão de Finanças e Tributação (CFT), da
Câmara dos Deputados, discutiu em audiência pública
a isenção tributária dos produtos destinados à exportação, prevista na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei
Kandir), em 28 de abril de 2010.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados, discutiu o impacto do preço do
óleo diesel nos setores agropecuário e de transporte
de cargas e de passageiros, em 04 de maio de 2010.
As demandas e dificuldades para o desenvolvimento do cooperativismo de saúde foram debatidas
em seminário requerido pelo deputado Dr. Talmir (SP),
integrante da Frencoop, na Comissão de Legislação
Participativa, em 11 de maio de 2010.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para
debater o PL 5.424/2009, que trata sobre a falta de
mecanismos de garantia de renda da atividade agropecuária, em 13 de julho de 2010.

Ação política educativa visando a
eleição de 2010
Com objetivo de ampliar vínculo entre o sistema
cooperativista, seus representantes no governo do estado e Congresso Nacional, a Ocepar, juntamente com
as cooperativas filiadas, promoveu ao longo de 2010
uma série de ações voltadas para o fortalecimento
da participação das cooperativas no processo político eleitoral. O envolvimento do cooperativismo nesse processo foi possível a partir da sansão da Lei nº
12.034/2009, que permitiu a realização de doações de
campanhas por cooperativas. Assim, a norma garantiu
que o sistema cooperativo, como os demais setores da
economia, pudesse promover estratégias com intuito
de escolher os melhores representantes para defender
seus interesses.
Dessa maneira, a Ocepar e as cooperativas realizaram várias ações com objetivo de esclarecer os
cooperativistas das melhores opções de candidatos
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a cargos eletivos com maior comprometimento com o
sistema cooperativo.
Foi realizado fórum específico dos presidentes das
cooperativas para apresentar aos dois candidatos melhores colocados nas pesquisas para governo do estado, as propostas dos diferentes ramos do cooperativismo a serem implementadas pelo candidato eleito.
As cooperativas indicaram os candidatos a deputados
federais e senadores e a Ocepar realizou um trabalho de esclarecimento com os candidatos, mostrando
a eles que o apoio das cooperativas estaria vinculado
ao seu comprometimento na defesa das causas do cooperativismo.

Propostas do agronegócio

Num trabalho coordenado pela Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) foi elaborado documento
contendo as propostas do setor aos presidenciáveis.
As propostas foram debatidas e alinhadas durante o 9º
Congresso Brasileiro de Agribusiness que aconteceu
em agosto de 2010, em São Paulo. A Ocepar participou da elaboração do documento e seu presidente fez
parte da mesa expositora do congresso.

Normas contábeis
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) continuaram em 2010 no processo de convergência das
normas contábeis brasileiras ao padrão internacional.
Foram revisadas e editadas normas já publicadas em
períodos anteriores.
A OCB promoveu diversos encontros com representantes do Comitê Contábil Tributário com o objetivo de mapear os impactos específicos de cada um
dos ramos distribuindo os trabalhos em três grandes
grupos, para propor soluções de orientações, e ainda,
criar material de consulta e orientação para as cooperativas brasileiras.
Plano de Ação 2011

restrição para o frete de retorno e o transporte de mercadorias de terceiros por veículos de frota própria das
cooperativas agropecuárias.
Tendo em vista a exigência da ANTT e com objetivo de dar apoio às cooperativas de transporte, o
Sincoopar Transporte passou a realizar o cadastro das
cooperativas de transporte e dos caminhões dos cooperados junto à Agência, tendo realizado no ano de
2010 mais de 2.500 cadastros.

Assessoria e acompanhamento
parlamentar

bilizado (Resolução CFC 1177/2009 – NBC T 19.1);
Instrumentos Financeiros: Apresentação (Resolução
CFC 1197/2009 – NBC T 19.33) e a Interpretação
Técnica ICPC 14 que fala das Cotas de Cooperados
em Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade
– IFRIC 2.
O Comitê Contábil Tributário da OCB minutou
documento contendo orientações sobre os principais
impactos identificados pelos grupos de trabalhos, que
está em fase de finalização. Após aprovação, que deverá ocorrer em 2011, será disponibilizado como guia
de consulta e orientação a todas as cooperativas brasileiras.
Entre os principais temas tratados pela OCB junto
ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Conselho
Federal de Contabilidade a classificação das cotas de
capital de cooperados, mereceu destaque especial,
visto que no entendimento do CPC/CFC as cotas de
capital devem ser classificadas no Passivo Não Circulante. A forma de interpretação não atende as cooperativas porque prejudica a comparabilidade de
seus balanços com os das demais entidades. Nesse
sentido, foram realizadas duas reuniões com membros
do CPC/CFC com o objetivo de adequar o texto da
ICPC14. O CFC juntamente com representantes da
OCB vai continuar as discussões em 2011 para posteriormente publicar a norma aprovada inicialmente pelo
CPC.

Os trabalhos de acompanhamento legislativo,
assessoria contábil, tributária e parlamentar em
2010, do Sistema Ocepar, conjuntamente com a
OCB em Brasília/DF, consistiram em rastreamentos
diários de proposições que afetam direta ou indiretamente ao cooperativismo, mediante a análise de
medidas provisórias e projetos de lei. Para tanto,
houve participações em diversas reuniões e foram
mantidos contatos permanentes com parlamentares e assessorias, num trabalho de monitoramento com a elaboração de estudos e levantamentos
sobre os impactos tributários e efeitos no mercado
(econômico / financeiros), bem como proposição de
emendas e pareceres para subsidiar os deputados
e senadores. Com esse objetivo, foram analisados
72 projetos legislativos e 23 medidas provisórias e
realizadas 5 reuniões no Congresso Nacional, envolvendo 114 dias de trabalhos, nos quais estiveram
presentes os representantes da Ocepar.

A Ç Õ E S E S TA D UA I S

Entre os principais assuntos abordados, três se
destacaram nos encontros e discussões do Comitê da
OCB: Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Resolução CFC 1110/2007 - NBC T 19.10); Ativo Imo-

AÇÕES ESTADUAIS
Fórum dos Presidentes
O presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, entregou no dia 30 de julho de 2010, um documento com as propostas do cooperativismo paranaense aos principais candidatos ao governo do estado,
Osmar Dias (PDT/PR) e Beto Richa (PSDB/PR). O
encontro aconteceu na sede do Sistema Ocepar, em

Agências reguladoras
A Ocepar e a OCB realizaram diversas reuniões na
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
com objetivo de discutir a aplicação da resolução da
agência que regulamenta o setor, tendo em vista a
Plano de Ação 2011
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Curitiba, durante o Fórum dos Presidentes das Cooperativas do Paraná.
O presidente apresentou uma síntese do documento aos dois candidatos ao governo, que participaram
do evento em momentos distintos. Após conhecerem
as propostas das cooperativas, eles tiveram a oportunidade de fazer seus pronunciamentos. Na sequência,
responderam às perguntas do público encaminhadas
pelos diretores da Ocepar. Prestigiaram o evento cerca de 150 pessoas, entre dirigentes de cooperativas,
parlamentares, jornalistas e assessores de cooperativas. Também acompanharam a sabatina aos candidatos os presidentes Ágide Meneguette, da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), e Darci
Piana, da Fecomércio (Federação do Comércio do Paraná). O Fórum dos Presidentes de Cooperativas do
Paraná foi aberto na noite do dia 29, com palestra da
jornalista Cristiana Lôbo, comentarista política do canal Globo News. O documento entregue pela Ocepar
aos candidatos tem 110 páginas e lista propostas do
setor, organizadas a partir de seis diretrizes: políticas
setoriais; infraestrutura; capacidade de inovação; políticas sociais; cooperativismo e administração pública.

Encontro dos Núcleos

Com objetivo de buscar maior aproximação com
as cooperativas filiadas, a Ocepar contempla em seu
estatuto como órgão auxiliar os Núcleos Regionais,
formados pelas cooperativas das respectivas regiões
– Norte, Oeste, Sudoeste, Noroeste e Centro Sul. Os
Núcleos Cooperativos se reúnem duas vezes por ano,
dispõem de uma coordenação e têm por finalidade propiciar às cooperativas a oportunidade de debaterem os
assuntos relevantes para o desenvolvimento integrado
em nível regional. Suas atribuições são: incentivar a
integração das cooperativas regionalmente, assessorar a direção da Ocepar e propiciar a discussão e o intercâmbio de experiências, visando o aperfeiçoamento
do processo de autogestão das cooperativas.
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O primeiro encontro ocorreu no período de 11 a 14
de maio e teve como tema o XIII Congresso Brasileiro
do Cooperativismo (CBC), que a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) promoveu entre os dias
9 e 11 de setembro de 2010, em Brasília. Este foi o
objetivo das quatro reuniões do Encontro de Núcleos
Cooperativos realizadas pelo Sistema Ocepar no mês
de maio nas regiões Centro Sul, Sudoeste, Oeste e
Norte/Nordeste e que contou com a presença de 340
cooperativistas, entre presidentes, diretores, líderes,
cooperados e colaboradores de cooperativas de diversos ramos.
O Encontro de Núcleos Cooperativos aconteceu
no dia 11 de maio, em Curitiba, no auditório da Ocepar, tendo como anfitriã a Uniodonto Curitiba e a presença de cooperativistas das regiões Centro e Sul; no
dia 12, em Francisco Beltrão, no auditório da Unimed,
como anfitriã a Coopercarnes e a presença de representantes do Sudoeste; no dia 13, em Cascavel, na
Associação Atlética Coopavel, como anfitriã a Credicoopavel e a presença de cooperativas do Oeste; e
dia 14 em Astorga, na Associação Atlética do Banco
do Brasil (AABB), como anfitriã a Nova Produtiva e a
presença dos cooperativistas do Norte e Noroeste do
Estado. As sugestões do Paraná foram defendidas no
Congresso Brasileiro pelos 39 delegados eleitos durante os eventos regionais.
O segundo encontro foi realizado de 25 e 28 de outubro. Participaram nos 4 eventos 265 representantes
de 63 cooperativas de diversos ramos, entre presidentes, dirigentes, cooperados e funcionários de cooperativas, além de convidados.
Os eventos foram realizados com o objetivo de coletar subsídios para a formulação do plano de ação do
setor cooperativista para o ano que vem. Dois pontos
foram discutidos nos Encontros de Núcleos e que a
Ocepar assumiu como compromissos para 2011. O
primeiro deles refere-se à criação de um grupo executivo de acompanhamento de assuntos de interesse do
cooperativismo. A ideia é fazer acompanhamento das
principais reivindicações dos diversos ramos do setor
no contexto nacional. Trata-se de uma ação técnica
para que as propostas sejam efetivamente viabilizadas. Outro ponto ressaltado foi o entendimento ocorrido entre as cooperativas em relação ao fortalecimento
da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop).
Chegou-se a um consenso nos Encontros de Núcleos
de que é necessário fornecer o máximo de subsídios e
de assessoria técnica aos deputados e senadores que
defendem os interesses do setor.
No dia 25 o encontro ocorreu na cidade da Lapa, a
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Fórum Futuro 10 Paraná

O Fórum é um importante instrumento para nortear
as ações de desenvolvimento do Paraná e tem como
principal objetivo a formatação de propostas estratégicas de desenvolvimento que conta com a participação efetiva das bases e com o respaldo das entidades
produtivas.
Estruturado com um Conselho Gestor, formado
pelos presidentes de 16 entidades representativas,
entre elas a Ocepar, e com um Comitê Executivo do
qual fazem parte dezenas de líderes regionais, o Fórum Permanente é mais uma demonstração de que a
sociedade civil do Paraná tem consciência da sua responsabilidade. E, principalmente, não abre mão de ter
participação ativa na definição do destino e do futuro
do Estado.
O Fórum se reuniu no dia 12 de abril de 2010 com o
ministro do Planejamento Paulo Bernardo, senadores
e deputados federais do Paraná para apresentar as
propostas que as entidades consideram estratégicas
no PAC 2 – Programa de Aceleração do Crescimento
Brasileiro – Infraestrutura Social e Urbana. Estiveram
presentes ao encontro o ministro do Planejamento
Paulo Bernardo, os senadores Flávio Arns e Osmar
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Dias, e 15 deputados federais: Abelardo Lupion, Alex
Canziani, André Zacharow, Cezar Silvestri, Dilceu
Sperafico, Eduardo Sciarra, Gustavo Fruet, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carlos Setim, Marcelo Almeida, Osmar
Serraglio, Ratinho Junior, Reinhold Stephanes, Rodrigo Rocha Loures e Wilson Picler.
Foram realizadas cinco reuniões do Comitê Executivo e três do Conselho Diretivo, ao longo do ano, sendo que o Fórum Futuro 10 Paraná elaborou propostas
de programas de governo para os candidatos ao cargo
de governador do estado para a gestão 2011/2014.

Relações institucionais
O relacionamento com entidades públicas e privadas, realizando estudos e trabalhos conjuntos em prol
do desenvolvimento econômico e social do estado, é
uma marca do Sistema Ocepar e importante para o
sucesso de suas realizações.
O grupo formado pelas federações patronais paranaenses - Ocepar, Faep, Fiep, Faciap, Fecomércio,
Fetranspar, Fampepar e ACP -, atua de forma coesa
na defesa no desenvolvimento de ações e na defesa
da economia do Paraná.
Da mesma forma, há sintonia no relacionamento com as entidades e órgãos governamentais, tais
como: Conesa - Conselho Estadual de Sanidade
Agropecuária; Fundepec - Fundo de Desenvolvimento
da Agropecuária do Estado do Paraná; IAP – Instituto
Ambiental do Paraná; Instituto da Águas; Iapar – Instituto Agronômico do Paraná, Secretarias Estaduais
da Agricultura, do Meio Ambiente, da Fazenda e da
Indústria e do Comércio.
Na Junta Comercial do Paraná, a Ocepar tem assento no Conselho de Administração e no Colégio de Vogais.
Detém também assento nos seguintes conselhos: Conselho de Consumidores da Copel; Conselho Estadual de
Recursos Hídricos; Conselho de Ciência e Tecnologia do
Paraná; Iapar, Senar/PR e Sebrae/PR; Comitê da Bacia
do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira.

A Ç Õ E S E S TA D UA I S

cooperativa Bom Jesus foi a anfitriã. No dia seguinte
foi a vez dos representantes das cooperativas do Sudoeste se reunirem em Mariópolis, tendo como anfitriãs as cooperativas Camisc e Sicredi São Cristóvão. A
Copagril foi a anfitriã do encontro do dia 27, em Marechal Cândido Rondon, com a presença de cooperativistas do Oeste. As cooperativas do Norte e Noroeste
do Estado se reuniram no dia 28, em Londrina, a Integrada foi a anfitriã.
O doutor em Teoria Econômica pela Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade Estadual de São Paulo (FEA/USP), Juan Jensen,
ministrou palestra sobre as tendências macroeconômicas para 2011 e os participantes discutiram os impactos desse cenário no cooperativismo.

Conselho de Contribuintes e
Recursos Fiscais
É um órgão colegiado vinculado administrativamente à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, instituído de acordo com parágrafo único do artigo 26 da
Constituição do Paraná, para julgar em segunda instância administrativa questões tributárias entre os contribuintes e o estado. É composto por 12 vogais, mais um
presidente, um primeiro, um segundo e um terceiro vice
presidentes, escolhidos e nomeados pelo governador
do estado. Metade dos vogais é indicada pelas entidades da sociedade civil e metade pelo estado. As entidades que tem assento no conselho são as seguintes:
Ocepar, Fiep, Faep, Fecomércio, Faciap e Fetranspar.
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A função do Conselho é julgar os recursos tendo
fundamental importância para os contribuintes, uma vez
que os julgamentos ocorrem de forma paritária pelos representantes da sociedade civil e do estado. Em 2010,
foram relatados pelos vogais da Ocepar 233 processos
nas Câmaras e 66 no Pleno em 498 sessões.
Os vogais da Ocepar atuam apoiando os interesses
das cooperativas, com pedidos de vistas a processos
quando os mesmos necessitam de novas diligencias.
A presença dos vogais no Conselho tem contribuído
para várias conquistas não somente no Conselho, mas
também, no aperfeiçoamento da legislação do ICMS.

Assessoria tributária
Foram realizadas duas reuniões com o GAET
(Grupo de Acompanhamento e Estudos Tributários e
Contábeis), formado por profissionais das cooperativas do Paraná, atendidas 256 consultas contábeis e
tributárias, emitidos pareceres técnicos, ofícios orientativos, emendas e proposições. Também ocorreu a
participação em duas reuniões dos Comitês Contábil e
Tributário da OCB para tratar de assuntos relativos à
legislação, tributação e contabilidade de cooperativas
e 8 reuniões com grupos técnicos e entidades para
discussão dos impactos e elaboração de sugestões
aos projetos legislativos, medidas provisórias, decretos e normativos.
Como medidas efetivas para a melhoria dos processos contábeis e tributários das cooperativas foram
realizados diversos cursos, dentre eles, um de DIPJ
– Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica, um de fechamento de balanço, um
de atualização de ICMS, um para auditores internos
de cooperativas, um Fórum de Contadores, e uma reunião com técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná e com contadores das cooperativas para
tratar sobre o CAD/PRO – Cadastro de Produtor Rural.

ciar novos contratos de financiamentos às cooperativas. O evento aconteceu no Palácio das Araucárias.
A cerimônia de assinatura dos contratos contou com a
presença do governador, presidentes da Ocepar e das
cooperativas beneficiárias dos recursos.
O BRDE é um dos principais incentivadores e parceiro das cooperativas financiando projetos de investimentos em especial para agroindústrias, impulsionando a economia na maioria dos municípios do estado.
Em 2010, o total financiado pelo BRDE para as cooperativas do Paraná chegou a R$ 690 milhões.

A Copel e as cooperativas de
infraestrutura
Foram empreendidas várias ações junto ao governo do estado e à Copel objetivando a adequação de
procedimentos da empresa com as cooperativas. No
caso do Programa de Irrigação Noturna – PIN, as cooperativas não tinham acesso e após longas discussões, a Copel decidiu acatar o pleito e inserí-las no
programa. Com relação ao desconto nas tarifas, a Copel concedeu no final do ano uma bonificação de 10%,
muito aquém do que as cooperativas necessitam, que
é de 30%.

EVENTOS E FEIRAS
Unimed

O 18º Simpósio do Sistema Unimed do Estado do
Paraná - Suespar, realizado pela Federação Unimed
do Paraná, contou com o apoio do Sescoop/PR, re-

Investimentos agroindustriais
O Banco Regional do Extremo Sul – BRDE promoveu solenidade no dia 23 de junho de 2010 para anun-

alizado no dias 3 a 5 de junho de 2010, em Foz do
Iguaçú. Teve a participação de presidentes e colaboradores de Unimeds de todo o Brasil. O simpósio teve
como objetivo discutir temas de integração, aprendizado e atualização do conhecimento em áreas vitais da
saúde. O Suespar de 2010 contou com a participação
de mais de 700 convencionais de 23 Unimeds do Paraná e vários representantes de cooperativas de saúde e entidades de outros estados.
O Suespar teve como objetivo ampliar e aperfeiço-
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Uniodonto

O Sistema Ocepar apoiou o II Workshop Uniodonto,
realizado em Curitiba, que contou com a participação
de 500 pessoas, no dia 24 de setembro. Com o tema
“Cooperativismo com Sustentabilidade e Qualidade”, o
evento teve por objetivo debater e conscientizar sobre
a preservação dos recursos naturais, biodiversidade e
ecossistemas. Também abordou questões relacionadas ao planejamento de investimentos, cenários econômicos e previdência privada.

Ao longo dos anos, a Uniodonto Curitiba expandiu
seus serviços e hoje possui três unidades na capital
paranaense, além de abranger a região metropolitana
de Curitiba e as cidades de Cascavel, Campo Mourão,
Guarapuava, Paranaguá e São Mateus do Sul. São
mais de 800 cooperados para atender aproximadamente 212 mil beneficiários.
O Sistema Ocepar participou com um estande para
atendimento aos participantes com informações sobre
o cooperativismo e os processos que dispõe para auxiliar a gestão das cooperativas de profissionais odontólogos.

Dias de campo

Para auxiliar o trabalho técnico, as cooperativas
realizam “dias de campo”, onde são demonstradas as
novas tecnologias e os avanços científicos com objetivo de mostrar aos cooperados as inovações que estão
à disposição para serem utilizadas pelos agricultores.
São demonstradas novidades nas áreas de produção
agrícola e pecuária como novas variedades de sementes, sistemas de cultivos e conservação do solo,
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novas máquinas agrícolas, dentre outros, que podem
ser empregadas nos campos visando à melhoria dos
resultados das atividades dos cooperados.
O Sistema Ocepar participa e apoia esses eventos,
através de realização de palestras técnicas para os visitantes. Em 2010, participou em 11 dias de campo e
apoiou a realização de 15 palestras.
Os temas tratados nas palestras foram os seguintes: perspectivas do agronegócio para a safra
2010/11; tendência da economia brasileira e mundial
para os próximos anos; uso adequado de equipamentos agrícolas; as novas tecnologias para a agricultura;
prognóstico climático para a safra 2010/11; legislação
ambiental e o novo código florestal e o plano agrícola
e pecuário para a safra 2010/11.

Show Rural Coopavel

EVENTOS E FEIRAS

ar o conhecimento dos dirigentes e colaboradores das
cooperativas de saúde do estado em relação à organização e gestão da atividade econômica. Durante o
Simpósio foram realizados vários mini eventos com
para discussão de diversos temas, visando atender os
diferentes públicos e dar uma visão ampla sobre os processos organizacionais e de gestão das cooperativas.

O Show Rural, em sua 22ª edição, reuniu cerca de
180 mil visitantes entre agropecuaristas, autoridades
e profissionais ligados ao setor. Realizado em Cascavel, em uma área de 72 hectares, o evento, promovido
pela Coopavel, no período de 08 a 12 de fevereiro,
contou com a presença de 300 expositores.

Um estande de 240 metros quadrados foi montando, em parceria com a Coodetec (Cooperativa
Central de Pesquisa Agrícola), com a finalidade de
mostrar o que as cooperativas paranaenses representam para a economia do estado, através da exposição de produtos industrializados. A exemplo das
edições anteriores, a reunião mensal de diretoria do
Sistema Ocepar aconteceu no Show Rural, como forma de prestigiar o evento. O encontro aconteceu na
manhã do dia 08 de fevereiro, num auditório montado
no estande. Na oportunidade, estiveram visitando o
estande da Ocepar, o senador Osmar Dias, o diretor
da Itaipu, Jorge Samek, os deputados federais Abelardo Lupion e Dirceu Sperafico, os deputados estaduais Élio Rusch e Fernando Scanavaca, o prefeito
de Cascavel, Edgar Bueno, e o coordenador do G8,
Darci Piana.
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Nos cinco dias de feira, além de divulgar o cooperativismo paranaense, numa parceria com a Rede
Paranaense de Comunicação (RPC), a Ocepar promoveu um Ciclo de Palestras sobre agronegócio com
especialistas do setor, entre os quais Alexandre Mendonça de Barros, da MB Consultoria, e José Maria dos
Anjos, diretor do Departamento de Comercialização e
Abastecimento Agrícola e Pecuário da Secretaria de
Política Agrícola do Ministério da Agricultura (Mapa).
O Show Rural 2010 contou com apoio do Sescoop/
PR na realização de eventos técnicos e no transporte
dos cooperados para visitação.

Ciclo de Palestras

O Ciclo de Palestras é fruto da parceria entre Grupo RPC, Ocepar e Faep e tem como objetivo levar
informações e fomentar o debate do agronegócio, a
partir de características e demandas regionais e estaduais. A intenção é estabelecer um fórum de discussões envolvendo todos os elos da cadeia, do produtor à liderança, passando pela pesquisa, extensão e
agroindústria.
Em 2010 foram realizadas 6 rodadas, a primeira
aconteceu em Cascavel (Oeste), durante o Show Rural, em fevereiro, a segunda em Londrina (Norte), na
ExpoLondrina, em abril, a terceira na Expoingá, em
maio, na cidade de Maringá, e a quarta ocorreu na
Agroleite, em Castro (Campos Gerais), em agosto. A
duas últimas ocorreram na ExpoPato, em Pato Branco
(Sudoeste) e na Batavo, no município de Carambeí, no
mês de dezembro. Nos seis eventos realizados participaram 830 técnicos e produtores rurais.

AÇÕES DE INTERCOOPERAÇÃO
Ações de integração entre cooperativas

Expedição Safra

Em seu quarto ano de pesquisa a campo, a Expedição Safra da RPC se consolidou como uma nova
referência em informações sobre a produção de grãos
no estado do Paraná e no país. O projeto tem apoio
técnico da Ocepar, Faep e OCB. Concluiu em 2010 o
acompanhamento da safra 2009/10 e iniciou o levantamento da safra 2010/11.
A primeira fase, safra 2009/10, ocorreu entre setembro de 2009 e março de 2010, quando foram percorridos 49,5 mil quilômetros, visitando 220 propriedades rurais, 117 municípios, 20 estados brasileiros das
regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Centro-Norte do
país, 4 países (Brasil, Paraguai, Argentina e EUA) durante 75 dias de viagem (2 equipes).
A segunda fase, safra 2010/11, teve início em setembro de 2010 e será concluída em março de 2011.
Vai percorrer 60 mil quilômetros, visitando 300 propriedades rurais, 150 municípios, 20 estados brasileiros
das regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Centro-Norte do país, e países de 3 continentes (Brasil, Paraguai,
Argentina, EUA, França, Holanda e Alemanha) durante 50 dias de viagem (3 equipes).
Os objetivos da expedição são: obter estatística
de produção, analisar a sustentabilidade da atividade,
verificar riscos e oportunidades do agronegócio, verificar as tecnologias aplicadas, discutir a produção de
energia renovável, avaliar a infraestrutura e o efeito do
clima sobre a produção e analisar as relações internacionais.
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A Ocepar coordenou discussões entre as cooperativas agropecuárias com o objetivo de estabelecer mecanismos de entendimentos para fortalecer o cooperativismo, através de ações conjuntas nas diferentes
áreas e o fortalecimento do canal de comunicação dos
presidentes e profissionais, para facilitar as conversações e a implementação de programas de trabalho
comuns que atendam os associados de forma geral.
Na área de logística há ações práticas das cooperativas que exportam carnes. Após discussão inicial no
Fórum de Varejo, ocorreu ação de intercooperação na
contratação dos fretes de contêineres, com a coordenação do projeto via Cotriguaçu e envolvendo 6 cooperativas da região que atuam no setor. O resultado foi
positivo com a redução de custos, melhoria do fluxo de
trabalho e do nível de serviços prestados, uma vez que
a cooperativa realiza um contrato de médio prazo com
tranquilidade para programar seus embarques, após a
negociação geral realizada.
Entre as cooperativas de saúde dos sistemas Unimed e Uniodonto existem várias parcerias e, da mesma forma, entre as cooperativas do sistema Sicredi e
cooperativas de saúde e cooperativas de transporte
com as agropecuárias. Essas ações tem como objetivo estender os serviços oferecidos por uma cooperativa para as demais. Atualmente são contabilizadas
mais de 150 ações de intercooperação entre as cooperativas do Paraná. Essas ações evitam a competição
e a concorrência entre as cooperativas e fortalecem
o sistema cooperativo. Há uma conscientização crescente no cooperativismo da importância de se buscar
sinergia em torno de projetos que tragam resultados
concretos e positivos.
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O Sistema Ocepar, através do Sescoop/PR, oportunizou às cooperativas programas de imersão em cooperativismo, tendo como roteiro visita às cooperativas
eslavo-germânicas e holandesas da região Centro Sul
do estado. O objetivo das viagens foi proporcionar aos
cooperativistas o contato com cooperativas de outras
regiões e suas diferentes realidades visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos em cooperativismo.
O programa possibilitou aos participantes a interação com a cultura, os costumes, a origem e evolução ao longo do tempo nas cooperativas de origem
eslavo-germânicas e holandesas. Em 2010 foram realizados pelo Sescoop/PR, em parceria com a Cooptur, 29 eventos para 13 cooperativas, com público total
de 724 participações, com 774 horas de trabalho. As
cooperativas participantes foram as seguintes: Sicredi
Central PR, Sicredi Agroparaná, Sicredi Planalto das
Araucárias, Sicredi Terceiro Planalto, Sicredi Centro
Sul, Sicredi Grandes Lagos, Cocamar, Integrada, Coagru, Primato, C.Vale, Frimesa e Unimed Curitiba.
Em 2010, foi realizado um encontro estadual reunindo os integrantes dos programas Cooperjovem e A
União Faz a Vida. O evento ocorreu em Curitiba, nos
dias 4 e 5 de novembro, contando com a participação
de 461 pessoas. O objetivo do evento foi aproximar os
profissionais que atuam nos dois programas. O Cooperjovem, executado pelo Sescoop/PR, e A União Faz
a Vida, pelo Sicredi Cental, são dirigidos ao desenvolvimento e promoção do cooperativismo, da educação
e da cidadania.
O Cooperjovem é uma proposta educacional construída a partir dos princípios, valores e prática da cooperação. O Sescoop/PR o adotou no sentido de contribuir com a escola na preparação das crianças para a
formação cooperativista. Por meio dele, são exaltados
valores essenciais como cooperação, voluntariado,
autonomia, responsabilidade, democracia, igualdade,
honestidade e ajuda mútua.
O Programa A União Faz a Vida foi criado pelo
Sicredi com o objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio de
práticas de educação cooperativa, contribuindo para a
educação integral de crianças e adolescente, em âmbito nacional. Hoje, é desenvolvido nos estados do Rio
Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. No Paraná são 20 municípios participantes, abrangendo 143
escolas, 21 mil alunos e 1,8 mil educadores.

Uniodonto Curitiba e Central Sicredi

No mês de maio, a Uniodonto Curitiba e a Central Sicredi assinaram um convênio de parceria que irá
possibilitar atendimento odontológico para cerca de 2
mil funcionários, em 223 municípios do Paraná. Para a
Uniodonto o convênio amplia a visibilidade da marca,
aumenta sua fatia de mercado e encurta o caminho até
sua meta de atingir 1 milhão de usuários até 2019. A
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parceria foi oficializada durante o encontro de coletivização dos Programas Crescer e Pertencer do Sistema
Sicredi, realizado no auditório da Ocepar.
A Uniodonto Curitiba, com 814 cooperados e atuando em Curitiba e Região Metropolitana e nas cidades
de Paranaguá, São Mateus do Sul, Cascavel, Guarapuava e Campo Mourão, encerrou o ano de 2010 com
mais de 300 mil usuários. Um dos pontos chaves da
expansão da Uniodonto Curitiba é a intercooperação
com cooperativas de diversos ramos do Paraná.

Intercâmbio com organizações
de cooperativas

Missões de cooperativistas do Norte do Brasil, Tocantins, Rio de Janeiro, Sescoop/Nacional e da OCB
visitaram a Ocepar, o Sescoop/PR, a Fecoopar e cooperativas do Paraná em 2010. O objetivo das visitas foi
de conhecer o trabalho e a metodologia desenvolvida
pela Ocepar e Secoop/PR e os trabalhos desenvolvidos pelas cooperativas do Paraná.

AÇÕES DE INTERCOOPERAÇÃO

Imersão em cooperativismo

Na avaliação dos participantes, o Paraná desenvolve um importante trabalho de organização das cooperativas, capacitação e autogestão e a troca de experiências é fundamental para os estados que estão em
processo de estruturação das entidades. Nesse sentido, o sistema Ocepar tem retribuído fornecendo informações e sistemas gerenciais para facilitar e apoiar as
organizações dos demais estados.
Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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ENCONTRO ESTADUAL
Encontro Estadual de Cooperativistas

Realizado anualmente pelo Sistema Ocepar, o
Encontro Estadual de Cooperativistas é um reflexo da
força e importância do setor no Paraná. Em 2010, o
evento reuniu cerca de 1.600 pessoas, entre dirigentes, cooperados, funcionários, lideranças e colaboradores de cooperativas. O evento foi realizado no Teatro Positivo, em Curitiba.
O objetivo do Encontro Estadual de Cooperativistas é apresentar as ações realizadas pelo Sistema
Ocepar/Sescoop-PR durante o ano, comemorar as
conquistas obtidas pelo cooperativismo e alinhavar as
principais reivindicações do setor para o próximo ano.
O evento também se transforma em palco para
apresentações culturais, iniciativa que visa valorizar e
reconhecer os talentos artísticos dos cooperativistas,
e de homenagens a pessoas que contribuíram com o
cooperativismo ao longo do ano.

berto Ortigara, secretário da Agricultura indicado pelo
governador eleito, Beto Richa, o qual o representou
no evento; o coordenador do Programa de Agroindústria da Emater-Paraná, José Carlos Pinhatti; a analista
de Finanças e Controle da CGU/PR, Myriam Hatsue
Hanai. Entre os parlamentares, estiveram os deputados federais Eduardo Sciarra, Moacir Micheletto e Reinhold Stephanes e o deputado estadual, Élio Rusch.

> Troféu Ocepar 2009

Foi entregue ao cooperativista Wilson Thiesen e
ao vice-presidente executivo do Grupo Paranaense de
Comunicação - GRPCOM, Guilherme Döring Cunha
Pereira. Thiesen recebeu a homenagem pelos relevantes serviços prestados ao cooperativismo brasileiro
e paranaense. Já Guilherme, em reconhecimento ao
apoio prestado na divulgação das ações das cooperativas em prol do desenvolvimento do Paraná. O Troféu
Ocepar foi criado em julho de 1977, durante solenidade em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, pelo então presidente da organização,
Benjamin Hammerschmidt. Já foi entregue a outras 31
personalidades, entre ex-governadores, ex-ministros,
lideranças políticas, empresariais e do cooperativismo.
O Troféu Ocepar representa o reconhecimento do Sistema Ocepar às pessoas que se destacaram por sua
atuação em prol do cooperativismo paranaense.

> Autoridades presentes

Entre as autoridades e lideranças presentes ao Encontro estiveram o governador em exercício, deputado
Nelson Justus; o secretário estadual da Agricultura,
Erickson Chandoha; o assessor especial da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Maurício
Landi, representando o presidente Márcio Lopes de
Freitas; o secretário estadual do Meio Ambiente, Jorge
Augusto Callado Afonso; o superintendente do Banco do Brasil, Paulo Roberto Meinerz; o secretário da
Junta Comercial, Sebastião Mota; o superintendente
do ISAE/FGV, Norman de Paula Arruda Filho, o superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná,
Daniel Gonçalves Filho, o presidente da Faciap, Ardisson Naim Akel; o vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, Marco Antonio Peixoto; o diretor da
Fiep, José George Van; o diretor de Planejamento do
BRDE, Wilson Portes; Herlon de Almeida, representando o diretor da Itaipu Binacional, Jorge Samek; Nor-
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> Homenagens especiais

O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
foi homenageado pelo setor cooperativista do Paraná com a entrega do troféu Cooperativa Orgulho do
Paraná. A homenagem aconteceu durante o Encontro Estadual de Cooperativistas. “É o quarto troféu
que recebo do Paraná e com toda certeza irá ocupar,
juntamente com os demais, um lugar de destaque na
galeria que mantenho em meu escritório. É uma grande alegria estar entre amigos e ser homenageado por
um estado que considero exemplo para todo o país e
para o mundo, em função do grau de organização e
da precisão com que as lideranças cuidam das suas
bases. Aprendi muito com os paranaenses e pretendo
continuar aprendendo”, disse Roberto Rodrigues.
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O ex-ministro Roberto Rodrigues destacou o trabalho e organização das cooperativas do estado, falou
sobre a importância da agricultura para o Brasil e para
o mundo, e sobre o papel que o país, em especial,
o setor cooperativista, pode desempenhar no cenário
econômico mundial. Segundo ele, o Brasil pode ser a
grande locomotiva de uma mudança global, liderando
e ditando as regras do processo de produção lastreado
na chamada economia verde. Destacou que é unanimidade em todo mundo de que é preciso produzir com
sustentabilidade e sem agredir os recursos naturais.
E o Brasil tem a resposta de como isto pode ser feito.

> Pronunciamentos de autoridades

O pronunciamento das autoridades presentes ao
Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses
enfatizou a importância do cooperativismo na geração
de oportunidades econômicas e sociais para o Paraná.
Representando a Frencoop (Frente Parlamentar do
Cooperativismo), o deputado federal Moacir Micheletto
disse considerar o sistema cooperativista a “melhor alternativa para o desenvolvimento econômico e social”.
O parlamentar também relatou as ações da Frencoop
na busca de soluções para os problemas que afetam o
setor, em especial a questão do seguro rural e do Código Florestal. Na opinião do deputado estadual Elio
Rush, que representou a Assembleia Legislativa do
Paraná, o cooperativismo contribui de forma decisiva
para o crescimento do estado e do país.
Para o presidente da Faciap, Ardisson Naim Akel,
que falou em nome do G8, grupo que congrega as oito
federações empresariais do Paraná, o cooperativismo
se baseia na idéia de que as pessoas, quando unidas,
têm muito mais força e eficácia. “Compreendo a força
extraordinária das cooperativas do Paraná, quando
viajo pelo estado e vejo os campos de soja, milho e
trigo, a riqueza é produzida por homens e mulheres,
o alcance inegável do sistema. O cooperativismo melhor que o capitalismo e o socialismo, porque reúne
as qualidades de todos os modelos. Baseia-se na livre
iniciativa, mas a decisão é compartilhada, permitindo
a verdadeira democracia, socializando os resultados
com a repartição das sobras. É um novo modelo
econômico e social para o mundo”. Para o deputado
estadual Nelson Justus, governador em exercício do
Paraná, eventos como o Encontro Estadual são importantes porque incentivam a troca de experiências e a
integração entre os cooperados. “É quando fazemos
o balanço de como foi o ano, as conquistas, recuos,
injustiças, mas, sobretudo os avanços. Acredito na cooperação e saúdo os homens e mulheres que constroem o cooperativismo”.

> Milésimo aluno de MBA

Para marcar a evolução alcançada pelo coope-
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rativismo paranaense na área de formação e profissionalização e a parceria de sucesso entre a unidade
estadual do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop/PR) e o Instituto Superior
de Administração e Economia da Fundação Getúlio
Vargas (ISAE/FGV), foram homenageados, durante o
Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, o
primeiro e o milésimo alunos matriculados nos cursos
de MBA realizados em conjunto pelas duas entidades,
Alisson José Dmengeon Oliveira e Prisno Faria, respectivamente.

> Lançamento de revista
técnica científica
Durante o Encontro Estadual
de Cooperativistas Paranaenses
foi lançada a revista “Paraná
Cooperativo - Técnico e Científico - edição especial 1”, elaborada pelo Sescoop/PR em
parceria com o ISAE/FGV. A
publicação traz oito trabalhos
de conclusão de curso selecionados por um grupo de
profissionais das duas instituições, para tornar pública
a produção intelectual dos
alunos cooperativistas.
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> Palestra Magna

> Grupo Santa Gente

A última palestra do Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses foi apresentada pelo grupo
Santa Gente, que tratou do tema “Patriotismo cooperativo”, mesclando informação, motivação e música.
Criada em 2005, a Santa Gente nasceu com o propósito de facilitar a receptividade, a absorção e a propagação de conteúdos técnicos e comportamentais nas
organizações.

> Apresentações culturais

Antes da abertura oficial do Encontro Estadual dos
Cooperativistas Paranaenses, os participantes foram
recepcionados no Teatro Positivo ao som dos tambores do grupo de Taiko Sishun Daiko, da Associação
Cultural e Esportiva de Astorga, que tem a cooperativa
Nova Produtiva como parceria. Criado em 2007 com a
finalidade de manter a tradição japonesa por meio da
arte milenar do taiko, que significa “grande tambor”,
o grupo é formado por crianças e jovens, com idade
entre 6 e 17 anos.
Na parte da tarde, as atividades iniciaram no tom
do Nota Livre, com a interpretação de um mix musical
intitulado Brasilzão, que empolgou o público. O grupo,
de Entre Rios, representou a cooperativa Agrária e é
formado por onze funcionários unidos pela música e
pela paixão ao nosso país.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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PRÊMIO OCEPAR DE JORNALISMO
VII Prêmio Ocepar de Jornalismo
Lançamento regional
Este ano foram realizados lançamentos regionais
do Prêmio em 10 cidades, Curitiba, Ponta Grossa,
Apucarana, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Palotina, Cascavel, Pato Branco e Guarapuava, reunindo
cerca de 350 jornalistas.

> Trabalhos inscritos

Nessa edição do Prêmio Ocepar de Jornalismo foram inscritas 85 matérias e reportagens nas quatro categorias. No ano anterior foram inscritos 84 trabalhos.

> Cerimônia de premiação

Categoria - Telejornalismo

1º lugar - RPC - TV Cultura Maringá / Autora: Solange Riuzim / Tema: “Responsabilidade Social”
2º lugar - RIC TV - TV Record Maringá / Autora:
Rose Machado/ Tema:”Cocamar: ações inéditas da
cooperativa resultam em melhor desenvolvimento na
lavoura, nos cooperados e na comunidade”
3º lugar - Rede Massa - TV Tibagi Apucarana / Autora: Marta Ortega Pitta / Co-autores: Alex Fernando
Magosso e Otávio Henrique Rossi / Tema: “Coamo,
um gigante da América Latina”

Categoria - Radiojornalismo

1º lugar - Rádio Banda B - Curitiba / Autora: Denise
de Mello / Tema: “Cooperativismo que gera energia e
desenvolvimento”
2º lugar - Rádio CBN - Curitiba/ Autor: Fábio Tomich Buchmann / Tema: “Sistema de crédito cooperativo:
alternativa à rede bancária”
3º lugar - Rádio Celinauta - Pato Branco/ Autor:
Edson Honaiser / Tema: “Sustentabilidade e preocupação com o social: focos da Unimed no Sudoeste”
Os vencedores do VII Prêmio Ocepar de Jornalismo receberam seus troféus e a premiação em dinheiro
na noite de 29 de julho de 2010, durante solenidade
em comemoração ao dia Internacional do Cooperativismo no auditório do Sistema Ocepar, em Curitiba.
Ao todo, foram distribuídos R$ 51 mil em prêmios, já
descontados todos os impostos. Os três melhores trabalhos em cada categoria receberam: 1º lugar R$ 6
mil; 2º lugar R$ 3 mil e 3º lugar: R$ 2 mil. Os prêmios
especiais foram de R$ 3.500 para o ramo crédito e R$
3.500 para o ramo saúde.
A solenidade de premiação contou com a presença
do presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, do presidente da Central Sicredi Paraná, Manfred
Dasenbrock, do presidente da Federação Unimed,
Orestes Barrozo Medeiros Pullin, e da diretora admi-
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nistrativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Paraná (Sindijor-PR), Sílvia Calciolari. Também
prestigiaram o evento dirigentes de cooperativas que
vieram participar do Fórum dos Presidentes das Cooperativas, jornalistas de diversos veículos de comunicação de Curitiba e assessores de imprensa das
cooperativas.
Promovido pelo Sistema Ocepar, com o apoio da
Sicredi PR e da Unimed PR, o Prêmio tem por objetivo
destacar o importante trabalho dos profissionais da imprensa na divulgação dos projetos, ações econômicas
e sociais realizadas pelo cooperativismo paranaense.
Concorreram trabalhos publicados ou veiculados entre
1.º de janeiro e 12 de julho de 2010 que abordaram o
tema “Cooperativismo: organização econômica e social que desenvolve comunidades e pessoas”.
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Categoria - Jornalismo Impresso

1º lugar - Folha de Londrina / Autora: Erika Zanon
Romeiro / Tema: “Plantando grãos, árvores e sorrisos”
2º lugar - Revista Observatório da Indústria (Fiep) /
Autor: Omar Nasser Filho / Co-autores: Paulo Ricardo
Torres Silveira, Natália Martins Besagio e Ana Cláudia
Gambassi / Tema: “Como gente grande”
3º lugar - Folha de Londrina / Autor: Diogo Cavazotti / Tema: “Unidos por uma educação melhor”.

Categoria - Mídia Cooperativa

1º lugar - Jornal Coamo / Autor: Vanderlei Maciel
Camargo / Tema: “Aprendiz de cidadão”
2º lugar - Revista C.Vale / Autora: Sara Ferneda
Messias / Tema: “Multiplicação do emprego e da renda”
3º lugar - Jornal Integrada / Autor: André Luiz Tottene
de Carvalho / Tema: “Integrada retoma tradição do café”
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Rádio CBN - Curitiba / Autor: Marcos Garcia Tosi /
Tema: “Medicina preventiva e a terceira idade”

Categoria Especial Ramo Crédito

Jornal Tribuna do Norte - Apucarana / Autor: Edison Costa / Tema: “Pirapó salvo e unido”

VALORIZAÇÃO DO
COOPERATIVISMO
> Campanha de marketing

A campanha iniciou em 25 de julho de 2010
e contou com as seguintes mídias:
RPC – Rede Paranaense de Comunicações
Filme - TV

50 inserções de 02 filmes (30’’) na RPCTV nos meses de janeiro, fevereiro e março.

Anúncio em jornal

Um anúncio no jornal Gazeta do Povo e no Caderno Caminhos do Campo por 14 vezes nos meses de
julho, agosto e setembro.
O mesmo anúncio também foi enviado para que as
cooperativas publicassem em seus veículos (jornais e
revistas) visando o fortalecimento da campanha junto
aos cooperados.

COMUNICAÇÃO

Categoria Especial Ramo Saúde:

Rádio – Foram veiculados 03 spots de rádio (30’’)
sobre os diversos ramos do cooperativismo. Na mídia
rádio o início da campanha aconteceu no dia 25 de
agosto em 25 emissoras, totalizando 3.551 veiculações. Os spots foram enviados para serem veiculados
nos programas de rádio das cooperativas.
Internet – Veiculação no Portal da RPC e também da Ocepar de três banners, um deles com um
link de acesso para que o internauta possa assistir os
filmes da campanha em seu próprio computador.
Pelo quarto ano consecutivo o Sistema Ocepar, em
parceria com as cooperativas paranaenses, realizou a
campanha de marketing institucional – COOPERATIVAS ORGULHO DO PARANÁ, tendo como foco principal divulgar os produtos e serviços das cooperativas.
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RIC TV – Rede Independência de Comunicação
Veiculação de 30 reportagens jornalísticas no Programa RIC RURAL (TV Record) para todo o estado
sobre ações desenvolvidas pelas cooperativas em
projetos de sustentabilidade.
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COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Atendimento à imprensa

Produção de matérias (releases) para imprensa e
também artigos assinados do presidente, superintendente e assessores técnicos, bem como contatos diários com os jornalistas e veículos de comunicação.
Desse trabalho resultou a ocupação de espaços na
mídia estadual e nacional divulgando assuntos de interesse do cooperativismo.

Reportagens para rádio

Edição e envio de 12 arquivos de voz (sonoras) para
serem veiculados nos programas de rádio das cooperativas e demais emissoras do interior, num trabalho de assessoria e apoio aos comunicadores das cooperativas.

Coberturas fotográficas e
banco de imagens

Registro fotográfico e acompanhamento aos diversos eventos promovidos pelo Sistema Ocepar, bem
como atualização e manutenção do banco de imagens
e a divulgação junto à imprensa.

Apoio aos comunicadores

Foram realizados dois fóruns dos Profissionais
de Comunicação das Cooperativas do Paraná. O primeiro, no dia 29 de julho, em Curitiba. Contou com a
participação do jornalista José Wille que abordou os
temas “Como desenvolver uma comunicação eficiente” e “Seja um bom entrevistado no rádio e na TV”. O
evento contou com a participação de 25 pessoas.
O segundo, dias 10 e 11 de novembro, em Campo
Mourão, com 35 participantes, de 30 cooperativas paranaenses dos ramos crédito, agropecuário e saúde.

Apoio às assessorias de cooperativas

A Assessoria de Comunicação e Imprensa da Ocepar dá suporte constante às assessorias das cooperativas, orientando-as em questões relativas a tratamento
com a imprensa, realização de publicações e distribuição
de releases, além de apoiar na realização de eventos.

PUBLICAÇÕES
Revista Paraná Cooperativo

A revista Paraná Cooperativo, em seu sexto ano
de circulação, se confirma com um importante canal
de interatividade com a opinião pública e o sistema
cooperativista.
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Com uma tiragem de 5,5 mil exemplares, é enviada
para mais de 4,5 mil endereços, entre os quais cooperativas, técnicos, dirigentes, cooperados, instituições
públicas e privadas, autoridades e órgãos oficiais. A
revista é produzida em parceria com as cooperativas
do Estado. Em 2010, foram publicadas 7 edições regulares e uma edição especial.

Informativo Paraná Cooperativo Diário

O informativo diário Paraná Cooperativo, com notícias sobre o cooperativismo, foi enviado por meio eletrônico para 3,5 mil endereços de e-mail e publicado simultaneamente na página da Ocepar na Internet. No ano
de 2010 foram produzidas 247 edições, com aproximadamente 2,5 mil notícias publicadas no site da Sistema
Ocepar.

Agrosafra

Publicação de 18 edições do boletim “Agrosafra”
com análises e informações sobre a conjuntura da produção e do mercado brasileiro e internacional de grãos
e de biocombustíveis.

Informe Pecuário

Onze edições do boletim Informe Pecuário contendo análises e informações sobre a produção e mercado brasileiro e internacional de carnes e leite.

Informe Agronômico

Cinco edições do boletim Informe Agronômico com
estudos sobre temas relacionados a custos de produção, recepção de safras e atividades de assistência
técnica.

Balanço Social

Edição especial da Revista Paraná Cooperativo,
com 5.000 exemplares, intitulada “Ações de Responsabilidade Social do Cooperativismo Paranaense”,
mostrando os investimentos e ações desenvolvidas
pelas cooperativas na área de responsabilidade social
ao longo dos anos de 2009 e 2010.

Paraná Cooperativo Técnico e Científico
A 1ª. Edição Especial do Paraná Cooperativo –
Técnico e Científico concretiza a meta de difundir artigos acadêmicos sobre o cooperativismo e divulgar experiências técnicas e científicas que contribuam para
elevar e qualidade e a estratégia de ação das cooperativas, melhorando sua competitividade e preparando
o setor para atuar no mercado globalizado e cada vez
mais desafiador, sob o aspecto tecnológico e profissional. Os autores dos 08 artigos publicados foram
selecionados entre os trabalhos de conclusão, teses
e monografias apresentados pelos participantes dos
cursos de pós-graduação realizados em parceria pelo
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Agronegócio e Cooperativismo no Paraná

Elaboração e impressão do livro Agronegócio e
Cooperativismo no Paraná com o objetivo de analisar
os principais indicadores da agropecuária e do cooperativismo paranaense, visando propiciar um entendimento básico e rápido das bases do agronegócio do
estado. A publicação possui 80 páginas e foi elaborada pela Gerência Técnica e Econômica da Ocepar
com o apoio do Sescoop/PR.

Relatório anual

Publicação do Relatório Anual de Atividades e Prestação de Contas 2009 e Plano de Ação para o exercício de 2010 do
Sistema Ocepar.

Documentação e biblioteca

O Sistema Ocepar mantém um
acervo bibliográfico, reunindo as principais obras que tratam sobre o cooperativismo. O acervo é utilizado pelas cooperativas e a comunidade acadêmica para consultas e
serve de embasamento para trabalhos técnicos e científicos. Em 2010, o acervo foi ampliado com a aquisição de novos livros e periódicos. Registro e preparo
bibliográfico de 18 títulos novos; atendimento a usuários da biblioteca, com um total de empréstimos de
579 volumes; atendimento a 48 pesquisas específicas
para elaboração de dissertações, teses e trabalhos de
conclusão de cursos de pós-graduação.

AÇÕES TÉCNICAS
As ações realizadas pela área técnica do Sistema
Ocepar, em 2010, foram agrupadas nos seguintes temas: assessoria técnica e econômica às cooperativas,
aos agentes econômicos e ao governo nas questões
ligadas ao setor agropecuário; assessoria às equipes
técnicas que atuam na transferência de tecnologia aos
cooperados; assessoria aos profissionais das cooperativas que atuam no recebimento e comercialização da
produção dos cooperados; assessoria às cooperativas
e aos seus profissionais ligados à área ambiental e assessoria às cooperativas que atuam no setor pecuário.

Assessoria técnica e econômica

A equipe técnica do Sistema Ocepar elaborou diversos estudos técnicos e projetos, com objetivo de
dar embasamento aos pleitos de interesse do cooperativismo e para serem apresentados aos governos e
organismos federais e estaduais.
> Em 2010, foram elaborados os seguintes estudos e projetos:
Plano de Ação 2011

•
Levantamento e tabulação dos dados econômicos e ações sociais realizadas pelas cooperativas
paranaenses ao longo do exercício social de 2009 (Balanço Social).
•
Estudo buscando a adequação dos normativos do Programa Nacional de Apoio à Agricultura
Familiar para que as cooperativas agropecuárias que
possuam em seu quadro de associados número expressivo de agricultores familiares possam se beneficiar de recursos do Pronaf.
•
Relatórios trimestrais sobre as exportações
do agronegócio e relatórios periódicos sobre as exportações das cooperativas brasileiras e paranaenses.
•
Proposta do programa de capitalização das
cooperativas de crédito contemplando a medidas de
curto, médio e longo prazo.
•
Atualização de estudo sobre a atuação das
cooperativas no setor lácteo com o objetivo de buscar
alternativas para integração das cooperativas que atuam com leite e derivados no Paraná.
•
Atualização trimestral dos custos de produção das principais culturas e explorações em que as
cooperativas estão envolvidas.
•
Levantamento dos custos de recepção, secagem e limpeza de soja, milho e trigo das safras colhidas em 2010.
•
Levantamento das demandas por recursos
e projetos de investimentos das cooperativas para o
período compreendido entre julho de 2010 e junho de
2011.
•
Elaboração de propostas do setor cooperativista para a definição da política governamental para
a safra de inverno de 2010 e 2011, bem como para a
safra de verão 2010/11.
•
Realização de levantamento junto às cooperativas para identificar as culturas que não tem defensivos agrícolas registrados para controle de pragas e
doenças, para buscar registro emergencial junto aos
órgãos competentes.
•
Realização de levantamento junto às cooperativas para obter informações sobre a área, produção,
produtividade da safra paranaense e brasileira e o percentual de cultivo de soja e milho geneticamente modificados para uso pela equipe do projeto Expedição
Safra.
•
Realização de estudo para identificar o impacto do aumento das tarifas de pedágio no transporte
de grãos e insumos no estado do Paraná, ocorrido no
mês de dezembro de 2010.
•
Elaboração de estudo para identificar os impactos das variações dos preços do trigo sobre os preços de seus derivados.
•
Elaboração de propostas de políticas para os
candidatos ao governo do Paraná.
•
Elaboração de propostas de políticas para
desenvolvimento do agronegócio brasileiro para os
candidatos ao governo federal.
Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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45

AÇÕES TÉCNICAS

•
Elaboração de estudo com propostas para o
desenvolvimento do agronegócio regional com inclusão do BRDE como agente de fomento do programa.
•
Elaboração de propostas para alterar as exigências estabelecidas pelo Ministério da Agricultura
na certificação das unidades armazenadoras.
•
Elaboração de estudo para avaliação dos impactos da variação do câmbio sobre a renda do produtor rural.
Além da elaboração de estudos e projetos, a equipe prestou apoio técnico às cooperativas em assuntos
relacionados a legislações, normas, política agrícola,
crédito rural, fiscalização, comercialização, seguro
rural, agrotóxicos, sanidade agropecuária e meio ambiente, visando orientar os profissionais das cooperativas nos seus trabalhos.

Assessoria à assistência técnica
> Treino e visita

grama do selo combustível social do governo federal,
foram realizadas cinco reuniões com a participação de
técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e
das cooperativas para melhor entendimento do funcionamento dos contratos de venda da soja de produtores familiares. Atualmente existem seis cooperativas
filiadas à Ocepar com DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf) pessoa jurídica.

> Ocepar Campo

Realização de estudos para elaboração de nova
versão do programa Ocepar Campo incluindo novas
ferramentas e novos relatórios. O programa é um software de apoio financeiro e econômico na apuração de
custos e resultados para os cooperados do Paraná.

> Seminários do trigo

Participação em seis seminários dirigidos a produtores e técnicos para analisar a situação atual e as ten-

Realização de oito módulos do programa Treino
e Visita para 155 profissionais das cooperativas, com
ênfase nas culturas de soja, milho, trigo, café e pecuária. O programa é realizado numa parceria do Sistema Ocepar com a Embrapa, Emater e Iapar com o
objetivo de levar aos técnicos das cooperativas informações sobre as principais tecnologias de produção,
bem como promover a interação dos profissionais da
assistência técnica com os pesquisadores e com os
produtores rurais, visando a transferência da tecnologia ao homem do campo.

dências futuras da triticultura no Paraná. Os eventos
foram realizados em parceria entre Ocepar e Faep e
tiveram como local as cidades de Londrina, Ivaiporã,
Campo Mourão, Assis Chateaubriand, Toledo e Cascavel sendo que, no total, participaram 750 pessoas.

> Fórum Agronômico

Realização de dois fóruns técnicos agronômicos,
sendo um em Maringá, na sede da Cocamar, e outro
em Cafelândia, na sede da Copacol, com a presença
de 165 profissionais de 25 cooperativas, onde foram
discutidos assuntos como tendências de preços e
mercado para grãos, políticas do Governo para a safra
2010/11, alterações do Código Florestal, Zoneamento
Agrícola, Proagro, e prognóstico meteorológico para a
safra 2010/11.

> Fórum de Agricultura Familiar

Com o objetivo de inserir as cooperativas no pro-

46

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010

> Cursos de pós graduação em assistência
técnica

Lançado em 2009, o projeto de profissionalização
da assistência técnica das cooperativas, realizado em
parceria com a PUC/Sescoop/PR, teve continuidade.
Participam do projeto 26 profissionais. O curso é realizado em Toledo, no Campus da PUC, com duração
prevista de 18 meses com 18 módulos. Em 2009 foram
realizados 5 módulos e 7 em 2010.

> Cursos de pós graduação em solos e
nutrição de plantas

Iniciados dois cursos de pós graduação em fertilidade de solos e nutrição de plantas com a participação
Plano de Ação 2011

Conclusão do curso de especialização em Armazenagem realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica, em Toledo, com a participação de
40 profissionais.

> Fórum de Mercado
de 65 engenheiros agrônomos em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, sendo um em Campo
Mourão e o outro em Maringá.

> GT Agrotóxico - CREA

Participação em reuniões da Câmara Especializada de Agronomia e no Grupo de Trabalho de Agrotóxicos com o objetivo de contribuir com propostas para
a elaboração do Manual de Orientação Sobre Receituário Agronômico, o qual servirá como importante parâmetro para orientar os profissionais, usuários e comerciantes quanto ao uso e comércio de agrotóxicos
no estado do Paraná.

Assessoria à comercialização

Atuação junto aos profissionais da área comercial e operacional das cooperativas, com objetivo de
apoiá-los nas questões relacionadas à comercialização e armazenagem de grãos, tais como: coordenação de reuniões e eventos técnicos, orientação sobre
a política de garantia de preços mínimos buscando
atender demandas das cooperativas, em especial nos
momentos de dificuldade de comercialização.

> Armazenagem de grãos

O Ministério da Agricultura baixou as instruções
normativas nº 33 e n° 12, estabelecendo a obrigatoriedade de certificação dos armazéns. As cooperativas, entendendo que o prazo era exíguo para certificar
seus armazéns e que os custos para adequação às
exigências eram muito elevados, reivindicaram alteração do prazo e redução dos requisitos a serem atendidos no programa. O novo cronograma previsto na
Instrução Normativa nº 41 foi alongado em seis anos,
com o primeiro vencimento em 31 de dezembro de
2012 e o último em 31 de dezembro de 2017. O escalonamento contempla novos percentuais. Agora, em
cada uma das primeiras cinco etapas deverá ser cumprido o mínimo de 15% da certificação e de mais 25%
na sexta etapa. Às empresas armazenadoras que tenham certificado 75% das suas unidades até o final da
5ª etapa, cujo prazo é 31 de dezembro de 2016, será
concedido prazo de mais quatro anos para que as unidades remanescentes, de difícil ou impossível adaptação, possam sofrer as intervenções necessárias. Os
requisitos exigidos para a certificação também serão
revistos, sendo que a Ocepar e a OCB fazem parte do
Comitê de Certificação de unidades armazenadoras
encarregado de propor as alterações necessárias.
Plano de Ação 2011
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> Curso de pós graduação em armazenagem

Coordenação de três fóruns de mercado com a
participação de 215 profissionais das cooperativas,
tratando das perspectivas da economia, tendências de
mercado para as commodities agrícolas e prognóstico
climático para a safra 2010/2011.

> Fórum das Fiações

Realizadas cinco reuniões do Fórum das Fiações
com participação da Integrada, Copasul, Cocamar e
Coamo, para avaliar e tomar decisões sobre questões
tributárias, das indústrias e do mercado.

> Fórum de Varejo

Dando continuidade às ações para profissionalização do setor de varejo das cooperativas, foram
realizadas três reuniões com a participação de 60

profissionais das áreas de compras e de vendas das
cooperativas. Ainda, com o objetivo de promover a
aproximação entre as cooperativas foram realizadas
ações conjuntas e integradas nas áreas de logística de
distribuição e no setor de compras de insumos.
Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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Essas ações de intercooperação estão gerando
para as cooperativas reduções de custos e melhoria
do nível de serviços, o que motivou a criação do pool
de nutrição animal que, em 2010, realizou quatro rodadas de negócios em conjunto envolvendo 4 cooperativas do oeste do Paraná. Além disso, as cooperativas
estão buscando a constituição do pool de EPI’s e de
compra de uniformes para trabalhadores das indústrias com a participação de sete cooperativas.

> Gerenciamento de Riscos em Commodities

Coordenação do Curso sobre Gerenciamento de
Riscos em Commodities realizado em Cascavel em
parceria com o INTL/FCStones. Participaram do evento 30 profissionais de cooperativas.

> Padrões de qualidade de trigo

Participação nas reuniões de revisão do padrão de
classificação do trigo realizadas no estado do Paraná
e no Ministério da Agricultura, em Brasília, que culminaram com a divulgação da Instrução Normativa N°
332 estabelecendo o novo padrão de classificação do
produto. Foram realizadas cinco reuniões para buscar
adequar a proposta de padrão do governo, considerada muito exigente pelos produtores, para um padrão
mais próximo da realidade da triticultura nacional.

> Padrões de qualidade de milho

Participação nas discussões com os técnicos do
governo e com os profissionais das cooperativas sobre
as alterações propostas pelo Ministério da Agricultura
no padrão de classificação do milho. Foram realizadas cinco reuniões técnicas ao longo do ano de 2010,
tendo sido prorrogado o prazo para apresentação de
sugestões de mudança no padrão do milho para janeiro de 2011.

> Padronização dos procedimentos de recebimento da produção

Coordenação de quatro reuniões com os técnicos
da área operacional das cooperativas para buscar
padronizar os critérios de recebimento da safra e, ao
mesmo tempo, evitar a implementação de procedimentos que venham a causar transtornos aos produtores e às cooperativas.

Assessoria às questões ambientais

> Fórum do Meio Ambiente

A Ocepar, por intermédio do Fórum de Meio Ambiente, reuniu os profissionais das cooperativas para
debater os assuntos relacionados ao meio ambiente e
elaborar propostas para solução dos problemas identificados. No ano de 2010, foram realizados quatro encontros com a participação de representantes de 35
cooperativas agropecuárias.
Os principais assuntos tratados foram unidades de
conservação, cultivo de plantas geneticamente modificadas, Código Florestal, energia renovável, resíduos
sólidos, pagamento pelo uso da água e o balizamento
quanto ao entendimento dos princípios jurídicos do direito ambiental.
Também, foram realizados 3 cursos de capacitação para os profissionais da área de meio ambiente
para tratar de assuntos pertinentes, tais como: licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos e produção florestal em cooperativas, com a participação de 90 profissionais.
O Fórum de Meio Ambiente trabalhou em 2010
tanto na resolução das demandas internas sugeridas
pelas cooperativas, quanto na aproximação com técnicos e diretores do Instituto Ambiental do Paraná.
Também foi possível a troca de experiência entre os
ramos agropecuário e saúde quanto ao gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde.

> Programa de coleta do BHC

Participação de ação conjunta entre o governo do
Paraná (IAP, Emater, Instituto das Águas e Seab), Instituto Nacional de Recolhimento de Embalagens Vazias, Federação da Agricultura do Estado do Paraná
e Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que montou a estratégia de retirada do
volume levantado de produtos agrotóxicos chamados
BHC e obsoletos auto declarados.
Neste trabalho foram contempladas ações desde
a coleta, recebimento, acondicionamento, transporte,
até a destinação final – incineração. No final do ano de
2010 as entidades envolvidas no programa assinaram
um convênio contendo as responsabilidades de cada
uma delas no processo de recolhimento e destruição
do BHC.

> Código Florestal

Participação efetiva nas discussões e na aprovação do
parecer substitutivo ao Projeto de Lei 1876/1999 do Deputado Aldo Rebelo, que altera o atual Código Florestal Brasileiro na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
No substitutivo aprovado constam avanços importantes como: conceitos de áreas consolidadas, isen-
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lada da palha da cana. Por intermédio da Resolução
Sema 76/2010 o governo estabeleceu cronograma
para redução do queima da palha de cana.

> Licenciamento ambiental

Participação nas discussões que culminaram com
a edição da Portaria IAP n° 83 que definiu os critérios
administrativos para renovação de licenciamentos ambientais, estendendo aos técnicos que participarem de
treinamento específico promovido sob a chancela da
Universidade Federal do Paraná, em parceria com o
IAP, a homologação automática dos pedidos de renovação das licenças ambientais dos empreendimentos
de sua responsabilidade, como previsto no artigo 71
da Resolução Sema no 065/2008.
mata ciliar na composição da reserva legal, esclarecimentos de que várzea não é área de preservação
permanente, compensação da reserva legal por meio
de cotas de reserva ambiental e o pagamento por serviços ambientais.

> Programa Nacional de Resíduos Sólidos

Acompanhamento do Projeto de Lei que criou a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovado no plenário do Senado em julho e sancionado
pelo presidente da República em 2 de agosto de
2010. Um dos principais pontos do projeto é a criação
da logística reversa, que obriga fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores a recolher embalagens usadas. A medida vale para o setor de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes,
eletroeletrônicos e para todos os tipos de lâmpadas.
Inclui, também, os sistemas agrosilvopastoris, sendo
este relacionado aos resíduos de medicamentos de
uso veterinário entre outros. Em 23 de dezembro foi
publicado o Decreto 7.404/2010, que regulamentou
a lei, o qual estabelece que o poder público, o setor
empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e
suas diretrizes.

> Comitê de Bacia e Conselho
de Recursos Hídricos

Participação em reuniões do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, no Comitê de Bacias do Rio Tibagi
e no Comitê de Bacias do Alto Iguaçu.

> Grupo de trabalho sobre a
despalha da cana

Participação das reuniões do Grupo de Trabalho
instituído pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente
para definição de um programa de redução gradativa
da despalha dos canaviais através da queima contro-
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ção da reserva legal na pequena propriedade (até
quatro módulos rurais), permissão quanto a soma da

> Financiamento de investimentos

Realização de estudos para subsidiar o Instituto
Ambiental do Paraná na elaboração do Ofício n° 284/
IAP/GP que informa ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e aos seus agentes financeiros
credenciados quais atividades financiáveis nos programas agropecuários do governo federal são passíveis
de licenciamento e quais são dispensados do processo de licenciamento ambiental. Com este procedimento, somente devem solicitar o licenciamento individualizado os produtores que tiverem suas atividades e
empreendimentos financiados enquadrados como
passíveis de licenciamento.

> Projeto de Bionergia (Itaipu)

Foi formalizado convênio entre Itaipu e Ocepar
para, em conjunto, desenvolver a economia do biogás
entre as cooperativas do Paraná. O projeto consiste
em viabilizar estudos técnicos na produção de bioenergia proveniente de resíduos das atividades das
cooperativas, utilizando o conhecimento do Parque
Tecnológico da ITAIPU para suprir as necessidade e
demandas técnicas do setor cooperativista.

Assessoria ao setor pecuário
> Sanidade animal

Participação nas reuniões do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Paraná - Fundepec, do
Conselho Estadual de Sanidade Agropecuária – Conesa, do Comitê Estadual de Sanidade Avícola – Coesa e do Comitê Estadual de Sanidade em Suídeos
– Coesui para formulação dos programas de sanidade
agropecuária estadual, especialmente com relação à
elevação do status sanitário do Paraná para área livre
sem vacinação para febre aftosa, bem como deliberar
sobre questões relacionadas a reativação das ações
dos Conselhos Municipais de Sanidade Agropecuária
– CSA’s. Para discutir estes temas foram realizadas 15
reuniões ao longo do ano de 2010.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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> Projeto de Lei sobre relação
de integração na agropecuária

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados – CAPADR – criou uma subcomissão permanente com os objetivos de avaliar as relações de
integração vertical no agronegócio brasileiro e propor
medidas para melhorar a relação entre os produtores
rurais integrados e as agroindústrias integradoras. Em
5 de maio de 2010 iniciaram-se as reuniões com o
intuito de ouvir os representantes dos segmentos do
agronegócio brasileiro nos quais ocorrem relações de
integração contratual entre produtores rurais e agroindústrias. Foram acompanhadas duas reuniões da subcomissão, em Brasília, e duas em Santa Catarina pela
Câmara de Sustentabilidade e Relações Laborais da
Ubabef. O projeto de lei tipifica os contratos de integração vertical na agropecuária, estabelece obrigações e
responsabilidades gerais para os produtores integrados e às empresas integradoras, institui mecanismos
de manutenção da transparência na relação contratual
e cria fórum para acompanhamento da integração e
solução de controvérsias. O projeto foi aprovado pela
subcomissão em dezembro de 2010 e tem previsão de
ser concretizado em 2011.

> Projeto de Certificação da Cadeia
Produtiva de Suínos

Participação no Comitê Gestor do Projeto para ela-

boração de norma para a Produção Integrada de Suínos. Ao longo do ano foram realizadas quatro reuniões
técnicas e um seminário com o objetivo do elaborar
uma norma técnica específica para certificar a cadeia
da carne suína produzida no Brasil, tornando-a mais
competitiva e adequada às exigências do mercado
internacional. Aprovado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o
projeto é uma iniciativa do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que convocou os
pesquisadores do Instituto de Tecnologia do Paraná

(Tecpar) para apresentar uma proposta de elaboração
de norma técnica para a produção integrada de suínos
que deverá ser de adesão facultativa.

> Fórum da pecuária

Realização dos fóruns da avicultura, suinocultura e
bovinocultura de leite com as cooperativas, objetivando a discussão de assuntos da área de tecnologias de
produção, sanidade e perspectivas de mercado para
o setor.
Foram promovidas quatro reuniões com a participação de 70 profissionais das cooperativas que atuam
no setor de carnes e leite.

> Resíduos veterinários de produtos de
saúde animal

Foram realizadas 6 reuniões com as cooperativas
que atuam no setor pecuário e também com entidades
de representação do setor, visando discutir soluções
para o recolhimento das embalagens de medicamentos veterinários, tendo como exemplo o recolhimento
das embalagens de defensivos agrícolas, que impõe
responsabilidades para as indústrias, intermediários e
pecuaristas na destinação final. A proposta das cooperativas é terceirizar os serviços através da contratação
de empresa especializada em recolhimento e destinação destes resíduos.

> Fórum Virtual

A implantação do Fórum Virtual para facilitar a tro-
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> Norma Regulamentadora (NR) para
os trabalhadores nos frigoríficos de
aves, suínos e bovinos

O Ministério do Trabalho e Emprego criou um Grupo de Trabalho Tripartite, composto por representantes do governo, agroindústria e trabalhadores, com
o objetivo de elaborar uma Norma Regulamentadora

(NR) para os trabalhadores nos frigoríficos de aves,
suínos e bovinos. A partir de abril de 2010, com a
criação da Ubabef, o assunto passou a ser coordenado pela Câmara de Sustentabilidade e Relações
Laborais. No decorrer do ano foram realizadas seis
reuniões nos estados de Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Paraná sempre na coordenação da Câmara
de Sustentabilidade e Relações Laborais. Em Brasília,
foram realizadas duas reuniões do Grupo de Trabalho
Tripartite. No Paraná, as discussões tiveram a participação efetiva da Ocepar e Sindiavipar, sendo que
foram realizadas reuniões com técnicos das cooperativas, às quais resultaram na formação de um grupo de
trabalho técnico, envolvendo as cooperativas C.Vale,
Copacol, Coopavel, Lar, Copagril e Frimesa, para levantar parâmetros técnicos para discutir aspectos da
Norma Regulamentadora.

priedades, desde que não ultrapasse 100 quilômetros
de distância do seu domicílio e que a capacidade máxima de aves alojadas não exceda 4 milhões. O produtor rural fica isento de taxa de registro, certificado
de regularidade e anuidade, que são obrigações das
integradoras. A resolução atinge granjas de aves comerciais de corte, de exploração de aves comerciais
para produção de ovos e outros estabelecimentos de
exploração de aves de produção, consideradas exóticas ou não.

> Pós graduação em gestão da
cadeia de produção avícola

Em 2010, foi iniciada a primeira pós-graduação relacionada à produção animal, que surgiu do interesse
das cooperativas que atuam na avicultura. Realizada
pela Ocepar e Sescoop/PR, em parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), conta com instrutores
da UTP, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
além de convidados de outras instituições.
O curso teve início no dia 11 de junho, em Cascavel, e está dividido em módulos mensais com carga
horária de 24 horas, totalizando 500 horas presenciais
em 18 meses. Ao final do programa, o profissional adquire o título de pós-graduado, com possibilidade de
registro como especialista no Conselho Federal de
Medicina Veterinária (CFMV). O curso tem a participação de 22 profissionais de cooperativas do Paraná
que atuam na área de frango de corte. Em 2010 foram
realizados sete módulos.

AÇÕES TÉCNICAS

ca de informações entre a Ocepar e os técnicos das
cooperativas do Paraná ocorreu em 2009 e atualmente possui 170 profissionais cadastrados das áreas de
meio ambiente, suinocultura, avicultura e de bovinocultura de leite. Em 2010, além da publicação dos
informes e notícias, o fórum tem sido utilizado pelos
alunos de pós graduação em Gestão da Cadeia Avícola para troca de informações e material das aulas
do curso.

> Cursos de aperfeiçoamento em
produção animal

Em 2010, foram promovidos dois cursos de aperfeiçoamento em produção animal, com o objetivo de
atualizar os profissionais das cooperativas sobre temas relevantes na produção pecuária, através de
treinamentos de curta duração. Os cursos realizados
também contaram com a participação de pesquisadores da Embrapa.

> Responsabilidade Técnica na avicultura

Alteração da Resolução CFMV nº 947, que determinava um responsável técnico para 20 estabelecimentos avícolas e estabelecia taxa de registro ao
produtor. Com a nova redação da Resolução CRMV
nº 953, cada veterinário poderá ser RT de até 80 pro-
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O módulo de avicultura foi realizado em Cascavel,
com a presença de 20 profissionais da produção de
frango de corte das cooperativas, e trabalhou com os
temas de biosseguridade, ambiência e boas práticas
na produção avícola.
O módulo de suinocultura foi realizado em Cascavel com foco sobre a gestão ambiental da produção
de suínos e teve a presença de 15 profissionais da
produção de suínos. Os temas trabalhados foram:
instalações e influência na qualidade do dejeto, biodigestão e biodigestores, utilização de biogás, impactos
ambientais e dejetos como biofertilizantes.

AÇÕES NA ÁREA JURÍDICA
Legislação cooperativista

O ano de 2010 não apresentou grandes alterações
no cenário legislativo, no tocante à regulamentação do
cooperativismo ou mesmo ao ato cooperativo, com exceção do mês de dezembro em que o Projeto de Lei do
Senado Nº 03 tramitou na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), no dia 15.
Este texto, que visa substituir a Lei 5.764/71, possui imperfeições técnicas e sistêmicas e não atende
ao sistema cooperativista da maneira como está, aliás,
sobre ele a Ocepar já se manifestou conseguindo alterar algumas de suas proposições, no entanto, a CCJ
entendeu por bem aprovar o texto sem as nossas argumentações.
Ainda há um considerável caminho a ser percorrido para que tenhamos a nova lei do cooperativismo.
Em âmbito estadual, foi apresentado à Assembleia
Legislativa do estado do Paraná, Projeto de Lei nº
512/10, de autoria do deputado Ney Leprevost, com
objetivo de estabelecer a política estadual de apoio ao
cooperativismo. A Ocepar estudou o texto do referido
projeto e apresentou sugestões que deverão ser apreciadas em 2011.
Também, em âmbito municipal, o executivo da
Prefeitura de Londrina encaminhou à Câmara dos
Vereadores Projeto de Lei para disciplinar a atuação
das cooperativas. Da mesma forma, o texto do projeto
foi analisado pela Ocepar e propostas sugestões que
foram apresentadas pelo presidente da entidade em
audiência com o prefeito de Londrina. Estiveram presentes, além do presidente da Ocepar, o presidente
da Uniodonto Londrina, Rangneer F. de Alcântara, o
presidente da Cooperflor, Izidio Botelho e assessores
jurídicos das 3 entidades.

Regulamentação da integração de carnes.

Tendo em vista a movimentação da Câmara dos
Deputados no sentido de regulamentar, através de lei,
a relação jurídica da integração vertical de carnes, o
setor jurídico realizou dois encontros com advogados,
em Curitiba, e participou de encontro em Chapecó e
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Brasília, este último para sugestões finais à redação
do projeto de lei, com assessores do Deputado Valdir Colatto, relator do projeto. Nesta reunião, na OCB,
também participaram representantes da CNA, indústria, Poder Judiciário e entidades representativas de
integrados produtores.
O Deputado Colatto apresentou texto na Subcomissão de Agricultura que foi aprovado na Comissão
de Agricultura e será apensado ao já existente projeto
(PL 4.378/98), sobre a questão, para votação do texto
de lei em 2011. O cooperativismo teve a preservação
do ato cooperativo e a possibilidade de realizar a integração no parágrafo único do artigo 1º, do referido
projeto.

Fóruns jurídicos

Em 2010 os advogados das cooperativas paranaenses reuniram-se 06 vezes, sendo uma vez para
discussão da questão societária (uso da expressão

limitada e as cooperativas), uma vez para questões
previdenciárias, duas vezes para questões específicas
da produção de carnes e especificidades contratuais
(discussão e análise do texto do PL que regulamenta
Integração e NR de Abate) e uma vez para a questão
tributária (implicações tributárias do texto da nova lei
de integração) e questões trabalhistas (rotinas), em
conjunto com a Fecoopar.

Participação em reuniões externas

A Assessoria Jurídica também participou de
workshops, fóruns, seminários, audiências, reuniões,
na OCB e outras OCEs (Goiás, Espírito Santo, Santa
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Assessoria jurídica

O jurídico do Sescoop/PR presta assessoramento à
própria atividade do Conselho de Administração, à Presidência, Superintendência e gerências de Desenvolvimento Humano e Autogestão. Foram elaborados 40
contratos para prestadores de serviços ao Sescoop/PR.
Merece destaque a atuação do jurídico na elaboração
do Plano de Cargos e Salários do Sescoop/PR.

Emissão de pareceres

Vinte e seis pareceres foram emitidos, em especial
os relativos à análise sobre forma de contratação de
pessoal e mobilidade dentro do quadro de funcionários
do Sescoop/PR; prorrogação de contrato nos casos de
serviços continuados; procedimento administrativo visando o leilão de veículos; procedimento administrativo para contratação de serviços gráficos e envelopes;
procedimento administrativo de aquisição de hardware
e software; procedimento administrativo para fornecimento de passagens aéreas e locação de veículos;
procedimento administrativo de locação de espaço,
alimentação e serviços de apoio para realização do
Encontro Estadual de Cooperativistas; análise referente a questões relacionadas ao contrato de aprendizagem; análise quanto à possibilidade de contratação
de serviço de consultoria às cooperativas; análise do
projeto Lídercoop, entre outros.

Análises de projetos

A Assessoria Jurídica do Sescoop/PR atuou em 47
reuniões do Comitê de Análise de Projetos. Do mesmo
modo, negociou e elaborou diversos contratos, tanto
decorrentes de procedimentos administrativos, quanto amparados pela dispensa ou inexigibilidade de licitação. Com relação aos contratos provenientes de
certame licitatório, pode-se apontar: contrato de compra e venda de hardware e software; fornecimento de
serviços gráficos; registro de preços para fornecimento de coffe-break; contrato para a locação de espaço
com equipamento de áudio e vídeo e serviços de apoio
para realização do Encontro Estadual de Cooperativistas. Da mesma maneira, dispensando-se licitação, diversos instrumentos foram celebrados formalizando a
realização de cursos de curta duração, pós-graduação
e MBA, contratos celebrados com a PUC/PR; Isae/
FGV – Fundação Getúlio Vargas; Fundação Unimed;
Estação Business School, Senai, Senac, entre outros.

Menor Aprendiz

A Assessoria Jurídica atuou junto ao MPT- Ministério Público do Trabalho, seja através de petições
ou audiências, esclarecendo àquele órgão o “modus
operandi” do Sescoop/PR com relação ao tema Menor
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Aprendiz. Ao todo foram enviados 12 ofícios e comparecimento em 6 audiências.

Atuação no contencioso

Embora o setor jurídico do sistema Ocepar não
objetiva, primordialmente, uma atuação direta no contencioso, a necessidade age como vetor de atuação,
assim algumas ocorrências são atendidas diretamente pelos assessores jurídicos. Isto se tem verificado
em alguns casos do processo administrativo, em prol
das cooperativas, ou em nome do cooperativismo, em
maior número na área sindical e Sescoop. As denominadas mesas-redondas são uma constante, tanto
na Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, como
no Ministério Público do Trabalho, em que os conflitos
entre capital e trabalho são dirimidos ou pacificados.
Algumas questões com autarquias e a administração pública direta, nas três esferas (municipal, estadual e federal) são atendidas pelos advogados e se
necessário são produzidas peças de defesa, todavia,
não possuímos nenhum caso que tenha, em 2010,
evoluído para uma ação mais pungente ou mesmo
tendo sido encaminhada para a esfera judicial, o que
demonstra que nossa atuação no contencioso administrativo tem sido eficiente para encerrar a questão
nesta esfera.
Fato que merece destaque foi a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade
da contribuição social do produtor rural empregador
(Funrural). No intuito de esclarecer a matéria e apontar um direcionamento para as cooperativas, a Ocepar
realizou diversas reuniões com os jurídicos das cooperativas, bem como elaborou uma minuta de “Ação
Judicial” e ofereceu para as filiadas ingressarem individualmente no judiciário.
Outro fato que envolveu a área jurídica foi a causa da locação do imóvel contiguo à Ocepar e que foi
retomado em 2010, tendo sido realizado acordo com
os atuais proprietários para pagamento dos aluguéis
atrasados.
Também ocorreu intervenção do jurídico na defesa da ação movida pelo Sindicred (Sindicato dos trabalhadores em Cooperativas de Crédito do Paraná)
contra o Sescoop/PR, tendo-se conseguido sustar sua
pretensão de obtenção de assento no Conselho de
Administração.

AÇÕES NA ÁREA JURÍDICA

Catarina), bem como órgãos do Poder Público e prefeituras, entre outros.

Relatórios jurídicos

Foram emitidos 80 relatórios jurídicos respondendo
a consultas formuladas pelas cooperativas, em questões específicas ou pontuais. Em caráter de urgência,
diversas outras consultas e pareceres foram realizados por via telefônica ou através de e-mails. Também,
foram proferidas palestras, participações em reuniões
e debates foram realizadas pelos advogados para lideranças e assessorias, bem como junto às autoridades
públicas.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010

53

D E M O N S T R A Ç Õ E S C O N TÁ B E I S - O C E PA R

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR
CNPJ 75.038.513/0001-90
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

ATIVO
2010
CIRCULANTE		
Disponível
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações Financeiras
Sicredi
Banco do Brasil
Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros
(-)PDD
Despesas Antecipadas
Seguros
Assinaturas de periódicos
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Aplicações financeiras
Rendimentos financeiros
Créditos de terceiros
(-)PDD
Investimentos
Ações em telecomunicações
Imobilizado
Edificações
Terrenos
Máquinas e utensílios
Mobiliário
Equipamentos de informática
Veículos
Equipamentos de comunicação
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Direitos de uso de softwares
(-) Depreciação acumulada
ATIVO TOTAL

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6a
NOTA 6b

2.662.261,47
8.887,86
6.121,68
2.766,18
2.601.698,87
1.398.182,63
1.203.516,24
44.253,82
186.359,06
(142.105,24)
7.420,92
4.594,91
2.826,01
11.011.561,48
1.341.900,60
1.229.253,29
112.647,31
86.043,78
(86.043,78)
9.357,42
9.357,42
9.649.420,45
4.989.214,40
3.442.785,60
438.842,13
264.856,35
228.470,51
278.817,86
40.943,51
(34.509,91)
10.883,01
11.108,01
(225,00)
13.673.822,95

2.809.209,21
8.093,35
4.937,30
3.156,05
2.487.637,78
2.020.411,79
467.225,99
307.983,17
307.983,17
5.494,91
3.395,93
2.098,98
9.626.068,55
273.709,53
(273.709,53)
9.782,46
9.782,46
9.606.678,08
4.989.214,40
3.442.785,60
436.632,13
262.433,35
220.341,03
216.580,06
38.691,51
9.608,01
9.608,01
12.435.277,76

PASSIVO
2010
CIRCULANTE
Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de férias e encargos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de reavaliação
Ajuste de exercícios anteriores
Superavit do exercício
PASSIVO TOTAL
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2009

Reclassificado
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472.386,54
61.453,80
80.598,44
53.278,46
277.055,84

NOTA 7

2009

Reclassificado

492.824,39
369.807,85
77.399,82
45.616,72
-

13.201.436,41
5.131.943,90
1.626.858,97
3.710.344,64
1.473.305,86
263.192,87
995.790,17

11.942.453,37
4.567.431,22
1.626.858,97
3.710.344,64
1.473.305,86
564.512,68

13.673.822,95

12.435.277,76
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SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR
CNPJ 75.038.513/0001-90
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT
2010
RECEITAS		
Contribuição cooperativista
Contribuição autogestão
Receitas de manutenção
Contribuição sindical
Convênios
		
DESPESAS		
		
Pessoal e encargos
Divulgação do cooperativismo
Gastos gerais
Viagens
Comunicação
Serviços de terceiros
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Tributárias e contribuições sociais
		
RESULTADO OPERACIONAL
		
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		NOTA 9
		
Receitas
Despesas
		
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO
		
RESULTADO FINANCEIRO 		
Receitas financeiras
Despesas financeiras
		
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

2009

Reclassificado

4.566.565,97

4.076.562,51

2.245.702,46
1.996.431,85
10.832,31
193.108,65
120.490,70

2.066.851,85
1.722.298,18
10.105,55
177.211,16
100.095,77

4.038.980,41

3.774.879,42

3.135.047,57
180.664,09
148.042,47
219.763,02
90.138,40
155.615,40
51.879,54
53.287,12
4.542,80

2.736.857,58
57.504,59
273.074,92
156.956,54
113.302,98
319.761,86
69.702,56
43.085,16
4.633,23

527.585,56

301.683,09

17.734,36

(44.476,32)

292.217,94
(274.483,58)

194.857,32
(239.333,64)

545.319,92

257.206,77

450.470,25
452.301,68
(1.831,43)

307.305,91
310.125,23
(2.819,32)

995.790,17

564.512,68

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Reclassificado
AJUSTE DE

AJUSTE DE

Saldo em 31/12/2008
Superavit do exercício anterior

PATRIMÔNIO

RESERVA DE

AVALIAÇÃO

RESERVA DE

EXERCÍCIOS

SOCIAL

REAVALIAÇÃO

PATRIMONIAL

CAPITAL

ANTERIORES

SUPERAVIT

SOCIAL

4.115.383,33

1.473.305,86

3.710.344,64

1.626.858,97

-

452.047,89

7.667.596,05

452.047,89

Superavit do exercício corrente

PATRIMÔNIO

(452.047,89)

-

564.512,68

564.512,68

564.512,68

11.942.453,37

3.710.344,64

Ajuste de avaliação patrimonial
Saldo em 31/12/2009
Superavit do exercício anterior

4.567.431,22

1.473.305,86

3.710.344,64

1.626.858,97

-

564.512,68

Superavit do exercício corrente

(564.512,68)

-

995.790,17

995.790,17
-

Reserva de reavaliação

-

Reserva de capital
263.192,87

Ajuste de exercícios anteriores
Saldo em 31/12/2010
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5.131.943,90

1.473.305,86

3.710.344,64

1.626.858,97

263.192,87

263.192,87
995.790,17

13.201.436,41
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos				
Pagamentos a fornecedores e empregados
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

4.566.565,97
(3.121.551,60)
1.445.014,37

4.821.860,36
(3.889.964,47)
931.895,89

(129.270,80)
27.505,00
860,32

(155.147,65)
41.900,00
754,38

(100.905,48)

(112.493,27)

-

-

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

1.344.108,89

819.402,62

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período
Variação das contas caixa/bancos/equivalentes

2.495.731,13
3.839.840,02
1.344.108,89

1.676.328,51
2.495.731,13
819.402,62

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compra de ativo imobilizado				
Recebido pela Venda de Imobilizado			
Dividendos recebidos				
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Recebido por empréstimo a longo prazo			
Pagamento de passivo
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31/12/2010
NOTA 01 – Contexto operacional

O Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná - Ocepar, entidade de representação do cooperativismo, conforme art. 105 da Lei
5.764/74, sociedade simples, sem fins lucrativos,
constituído em 02/04/1971 e filiado à OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, tem como objeto social representar e defender os interesses do
cooperativismo paranaense, exercendo atividades de
representação e de apoio ao desenvolvimento das
sociedades cooperativas filiadas.

NOTA 02 – Elaboração e apresentação
das demonstrações financeiras

A Ocepar procurou adotar as interpretações, revisões e normas vigentes emitidas pelo CFC – Conselho
Federal de Contabilidade, em 31 de dezembro de 2010.
Houve adoção parcial ao Pronunciamento Técnico CPC
26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, CPC
37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, e a ICPC 10 – Interpretação sobre a aplicação inicial ao Ativo Imobilizado e a Propriedade para
Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPC’s 27,
28, 37 e 43, sendo que estas não promoveram alterações qualitativas ou quantitativas nas demonstrações
levantadas em 31 de dezembro de 2010.

NOTA 03 – Principais práticas contábeis

As Demonstrações Contábeis estão de acordo com
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os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislumbrando as alterações promovidas na
Lei nº 6.404/76, instituídas pela Lei 11.638/2007, MP
449 de 03/12/2008 convertida em Lei 11.941/2009, e
Resolução CFC - Conselho Federal de Contabilidade
nº 838/99 que aprovou a NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associações de Classe.

a) Regimes de escrituração

As receitas são reconhecidas no resultado quando
do efetivo recebimento, e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Estimativas contábeis

São reconhecidas na contabilidade quando da sua
realização, do recebimento e/ou pagamento.

c) Aplicações financeiras

São registradas pelo montante dos investimentos
acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos auferidos até a data do balanço.

d) Depreciação e amortização

A depreciação ou amortização dos bens do Imobilizado estão computadas aos bens adquiridos a
partir de 01/01/2010, exceção feita às contas “Edificações” e “Terrenos”, cujos itens foram objeto de
Laudo de Avaliação Patrimonial em novembro/2010,
pelo qual foram estimados os critérios adotados
para cálculo da depreciação dos mesmos a partir
deste período; conforme dispõe o CPC 01, os bens
tangíveis e intangíveis não estão registrados por um
valor maior que o da sua realização, seja pela venda
ou pelo uso, o valor atual dos Ativos relevantes imoPlano de Ação 2011

e) Receitas de contribuições e manutenção

Provenientes da Contribuição Cooperativista conforme a Lei nº 5764/71, da Contribuição de Autogestão
e da Contribuição Sindical Patronal dos vários ramos
do cooperativismo paranaense, e outras receitas com
taxas e recuperações de despesas.

NOTA 04 – Direitos realizáveis
Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros
Rendimentos financeiros
Adiantamentos a funcionários
(-)PDD
Total

2010
142.105,24
44.253,82
(142.105,24)
44.253,82

2009
36.529,76
224.023,79
47.429,62
307.983,17

Registram-se em Créditos de Terceiros de curto
prazo, as parcelas de curto prazo decorrentes de acordo para recebimento de aluguéis de locação de imóvel
sito à Av. Cândido de Abreu 515, e os adiantamentos
concedidos aos funcionários sobre viagens e férias.

NOTA 05 – Realizável a longo prazo

Registra-se em Créditos de Terceiros a longo prazo, o montante de R$ 86.043,78 respectivo ao crédito
de longo prazo complementar ao valor já referendado
na Nota Explicativa 04, ou seja, o valor total a receber
é de R$ 228.149,02, para fins de classificação contábil foram registrados no curto prazo R$ 142.105,24 e
R$ 86.043,78 no longo prazo, neste mesmo grupo foi
constituída uma PDD – Provisão para devedores duvidosos, no mesmo montante a fim de cobrir prováveis
perdas pelo não recebimento. Com prazo de resgate
em janeiro/2012 o valor de R$ 1.229.253,29 refere-se
à aplicação financeira de longo prazo RDC Especial
Sicredi, com os rendimentos também disponíveis nesGrupo

ta mesma data com valor de R$ 112.647,31.

NOTA 06 – Investimentos, imobilizado
e intangível
a) Em Investimentos constam cotas de ações em

telecomunicações de propriedade da entidade;

b) No decurso de 2010 fora contratado estudo de
avaliação patrimonial conforme os laudos da CVI Câmara de Valores Imobiliários do Estado do Paraná, sob nº 2010.213 que teve por objeto o imóvel e
terreno sito à Av. Cândido de Abreu 515, avaliado em
R$ 2.445.000,00, e o laudo 2010.212 levantado para
o imóvel e terreno da Av. Cândido de Abreu 501, avaliado em R$ 5.987.000,00, apurando-se o “deemed
cost” segundo as práticas que convergem ao IFRSInternational Financial Reporting Standards, sendo
registrado este incremento em contrapartida a conta
do Patrimônio Social na rubrica “Ajuste de Avaliação
Patrimonial” no valor de R$ 3.710.344,64, sendo R$
2.397.757,85 em “Terrenos” e R$ 1.312.586,79 em
“Edificações”.
Cabe ressaltar que o saldo atual desta conta que
é de R$ 5.183.650,50, contemplando valor já existente
de R$ 1.473.305,86 o qual diz respeito à nomenclatura
anterior da mesma rubrica denominada de “Reserva de
Reavaliação”, alterada para “Ajuste de Avaliação Patrimonial” decorrente da Lei nº 11.638/2007, sendo a atual
composição desta conta conforme quadro abaixo:
Ajuste de Avaliação Patrimonial

Valor

Saldo de “Reserva de Reavaliação”

1.473.305,86

Avaliação Patrimonial em 2010

3.710.344,64
5.183.650,50

Total

Desta forma, estão registrados nas contas de “Edificações” e “Terrenos”, os valores apurados nos laudos de avaliação patrimonial destes bens no total de
R$ 8.432.000,00.

Saldo inicial

Inclusões

Baixas

Saldo Final

9.782,46

-

425,04

9.357,42

Edificações

3.676.627,61

1.312.586,79

-

4.989.214,40

Terrenos

Investimentos
Ações em telecomunicações
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bilizados e intangíveis possuem evidências de seu
valor recuperável.

Imobilizado
1.045.027,75

2.397.757,85

-

3.442.785,60

Máquinas e equipamentos

436.632,13

2.210,00

-

438.842,13

Mobiliário

262.433,35

2.423,00

-

264.856,35

Equipamentos de informática

220.341,03

8.239,00

109,52

228.470,51

Veículos

216.580,06

108.037,80

45.800,00

278.817,86

38.691,51

2.252,00

-

40.943,51

-

-

-

(34.509,91)

9.608,01

6.109,00

4.609,00

11.108,01

-

-

-

(225,00)

5.915.723,91

3.839.615,44

50.943,56

9.669.660,88

Equipamentos de comunicação
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Bens intangíveis
(-) Amortização acumulada
TOTAL
Plano de Ação 2011
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NOTA 07 – Ajustes de exercícios anteriores

Registra estorno de provisão para devedores duvidosos, constituída sobre parcelas em aberto de contrato de locação de imóvel, valor baixado após celebração de acordo judicial para recebimento destas.

NOTA 08 – Contingências passivas

Até a data deste balanço não há contra a entidade
contingências passivas de natureza fiscal, tributária ou
trabalhista a serem registradas.

NOTA 09 – Outras receitas/despesas

Conforme dispõe a alteração do art. 187, inciso IV
da Lei 6.404/76, demonstram-se neste grupo as receitas e despesas que não provém das atividades gerais
da entidade, outrora denominadas “não operacionais”,
as Despesas são originárias de alienações de bens
imobilizados no total R$ 45.909,52, e constituição de
PDD no montante de R$ 228.574,06 incidente sobre
créditos de terceiros; as Receitas compreendem par-

Claudiomiro S. Rodrigues
Contador- CRC PR 044712/O-8
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celas recebidas a título de locação de imóveis no valor
de R$ 13.052,62, venda de veículo da frota no valor de
R$ 27.505,00; recebimento de dividendos das ações
em empresas telefônicas no valor de R$ 860,32 e reembolso referente aluguel repassado via contrato de
gestão pelo Sescoop/PR no valor de R$ 242.000,00 e
pela Fecoopar no valor de R$ 8.800,00.

NOTA 10 – Seguros contratados

A entidade é detentora de contratos de seguros com
cobertura que abrangem os seguintes itens: seguro empresarial contra os riscos de incêndio, queda de raio,
explosão, implosão acidental, fumaça, queda de aeronave, danos elétricos, quebra de vidros, roubo/furto de
bens; seguros para os veículos da frota com cobertura
contra os riscos de incêndio, colisão e roubo, danos materiais e corporais, assegurados pelo valor de mercado.

Curitiba, 31 de dezembro de 2010.

José Roberto Ricken
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente
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Ilmos. Srs.
Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - OCEPAR
CURITIBA - PARANÁ

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Examinamos as demonstrações contábeis do Sin-

dicato e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná - Ocepar, que compreendem

o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e
as respectivas demonstrações de superavit ou deficit,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre
as demonstrações contábeis

A administração da Ocepar é responsável pela
elaboração e apresentação dessas demonstrações
contábeis em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.

Responsabilidade dos auditores
independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor incluindo
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o
auditor considera os controles internos relevantes para
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da

Aloisio da Silva

Contador Responsável
CRC – PR Nº 026.526/O-4
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Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - Oceparem 31 de Dezembro de 2010, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data. Estas demonstrações contábeis
são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase

Conforme descrito na Nota 6 “b”, a Ocepar efetuou
o registro do custo atribuído (deemed cost) de Terrenos
e Edificações, em conformidade com o Pronunciamento
Técnico 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais
de Contabilidade e ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para
Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27,
28, 37 e 43 emitidos pelo CPC, baseada em avaliação
efetuada. Conseqüentemente, em 31 de dezembro de
2010, houve um acréscimo nos bens do imobilizado
(Ativo não Circulante) tendo como contrapartida a conta
Ajuste de Avaliação Patrimonial (Patrimônio Líquido) no
montante de R$ 3.710.344,64, correspondente ao registro do custo atribuído. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

A U D I T O R I A - O C E PA R

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Outros assuntos

As demonstrações financeiras do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná Ocepar, em 31 de Dezembro de 2009, foram por nós
auditadas, para as quais foi emitido Parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas, datado de 19
de Fevereiro de 2010. Para fins de publicação, estas
demonstrações foram reapresentadas com o ajuste do
Ativo Imobilizado, pela apropriação do custo atribuído
calculado (deemed cost), conforme o a ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Adirley Gasparim

Cascavel, 04 de Fevereiro de 2.011

Contador Responsável
CRC – PR Nº 038.192/O-0

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5
OCB – PR Nº 618
CVM Nº 10898
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PA R E C E R D O C O N S E L H O F I S C A L - O R Ç A M E N T O 2 0 1 1

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato
e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná – Ocepar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as Notas Explicativas,
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração
de Superavit ou Deficit, e Demonstração das Mu-

Curitiba, 14 de março de 2011
Ricardo Sílvio Chapla

Gaspar João de Geus

Miguel Rubens Tranin

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2011
AV

VALOR

CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA

43%

2.450.000,00

CONTRIBUIÇÃO AUTOGESTÃO

36%

2.050.000,00

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

4%

203.000,00

RECEITAS DE MANUTENÇÃO

0%

10.000,00

CONVÊNIO CONTRIB COOP

2%

130.000,00

10%

580.000,00

5%

274.000,00

SUBTOTAL

100%

5.697.000,00

DESPESAS

AV

VALOR

69%

3.600.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3%

180.000,00

VIAGENS

5%

250.000,00

10%

500.000,00

GASTOS GERAIS

5%

260.000,00

IMPOSTOS E TAXAS

2%

88.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIB SOCIAIS

0%

8.000,00

COMUNICAÇÃO

2%

110.000,00

MANUTENÇÃO DE BENS

1%

70.000,00

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

2%

100.000,00

100%

5.166.000,00

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

PESSOAL E ENCARGOS

DIVULGAÇÃO DO COOPERATIVISMO

SUBTOTAL

531.000,00

SUPERÁVIT

INVESTIMENTOS
AV

VALOR

VEÍCULOS

28%

150.000,00

MOBILIÁRIO

19%

100.000,00

REFORMA PREDIAL

40%

210.000,00

TI - TECN. INFORMAÇÃO

13%

70.000,00

100%

530.000,00

ITENS

TOTAL
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tações do Patrimônio Social do exercício findo em
31 de dezembro de 2010, considerando também
as reuniões realizadas e de acordo com o relatório
da auditoria externa, opinam favoravelmente pela
aprovação das contas desse exercício pela Assembléia Geral Ordinária.
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Diretrizes internacionais

–
Fomentar ações para formação de alianças
entre cooperativas para logística de exportação e realização de negócios.
–
Recepcionar delegações estrangeiras e realizar viagens de negócios a outros países.
–
Realizar cursos de formação de executivos
com visitas a outros países.

Diretrizes nacionais

–
Defender e divulgar os valores do cooperativismo e apoiar a OCB, o Sescoop Nacional e a CNCOOP em suas ações de defesa e desenvolvimento do
sistema cooperativista brasileiro.
–
Propor ao governo federal programas e medidas de apoio ao desenvolvimento do cooperativismo e
de suas atividades correlatas.
–
Participar de discussões nas diferentes esferas do governo federal, em questões relacionadas ao
cooperativismo e das atividades das cooperativas e de
seus associados.
–
Buscar soluções para as questões relacionadas às cooperativas junto às diversas esferas dos
poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.
Ações junto ao Congresso Nacional
–
Observar a questão tributária com objetivo de
acompanhar a tramitação dos projetos de lei de interesse do cooperativismo.
–
Atuar no sentido de ver aprovada a nova Lei
Cooperativista, tratamento adequado ao ato cooperativo
e regulamentação do ISS das cooperativas de saúde.
–
Participar das discussões em projetos de lei
de interesse das cooperativas e/ou de seus associados.
–
Defender os interesses das cooperativas e de
seus cooperados na nova legislação do Código Florestal.
–
Negociar uma solução definitiva para a questão da utilização de navios de bandeira estrangeira no
transporte de cargas dentro do país.
–
Participar de ações junto ao Congresso Nacional para aprovação de leis de interesse do cooperativismo, assessorando a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) com estudos e propostas.
–

Acompanhar a discussão dos projetos de lei

e medidas provisórias em tramitação no Congresso
Nacional, que afetem diretamente as cooperativas.
–
Participar das discussões junto à OCB visando a implementação das diretrizes definidas pelo XIII
Congresso Brasileiro de Cooperativismo.

Ações junto ao Executivo Federal

–
Propor políticas para a melhoria dos mecanismos de apoio ao setor produtivo, tais como: modernização dos programas de investimentos, reformulação
Plano de Ação 2011

do crédito rural, garantia de renda, política para o trigo.
–
Obter Carta Sindical para o Sindicato das Cooperativas de Crédito no Paraná.
–
Pleitear junto ao governo federal a ampliação
do montante de recursos a serem equalizados para as
cooperativas de crédito e o acesso direto das cooperativas de crédito e o acesso direto destas aos recursos
do BNDES e do FAT.
–
Negociar a implantação de um programa
para capitalização das cooperativas de crédito.
–
Atuar para a viabilização das reformas tributárias e trabalhista.
–
Negociar com a Receita Federal alterações
nas normas que tratam da cobrança do Imposto de
Renda dos cooperados das cooperativas de transporte
de cargas.

Diretrizes estaduais

–
Implementar ações de defesa e desenvolvimento da economia paranaense conjuntamente com
entidades congêneres.
–
Propor programas e medidas de apoio ao desenvolvimento do cooperativismo e de suas atividades
correlatas.
–
Coordenar discussões regionais com objetivo
de buscar maior integração das cooperativas.
–
Desenvolver programas de promoção, divulgação e comunicação do cooperativismo.
–
Coordenar o Programa de Autogestão do Cooperativismo Paranaense.
–
Descentralizar ações com enfoque para as
questões regionais e específicas dos ramos.
–
Apoiar as coordenações dos conselhos especializados conforme sugerido em reuniões dos núcleos.
–
Participar dos colegiados e demais organismos estaduais defendendo os interesses das cooperativas.
–
Dar continuidade às ações de capacitação
profissional de dirigentes, conselheiros, executivos e
funcionários das cooperativas paranaenses.
–
Promover e realizar o VIII Prêmio Ocepar de
Jornalismo.
–
Dar continuidade a Campanha de Marketing
Institucional de valorização do cooperativismo paranaense, conforme deliberado nas reuniões dos Núcleos
cooperativos.
–
Assessorar as cooperativas nas suas diferentes áreas de atuação, com estudos, realização de
fóruns de discussão, visitas técnicas e trabalhos de
orientação de procedimentos.

PLANO DE AÇÃO 2011
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Ações junto ao Executivo Estadual

–
Pleitear melhorias nos portos e na infraestrutura do estado.
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–
Atuar junto à Secretaria de Meio Ambiente e
IAP para agilizar ações de defesa e desenvolvimento
das questões ambientais, adequando as exigências
do setor ao desenvolvimento econômico do estado.
–
Interceder junto à Secretaria da Fazenda visando a implantação de Programa de Aproveitamento
do Crédito Tributário de ICMS.
–
Apoiar iniciativas da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) nas ações de sanidade
agropecuária do estado e de fomento ao setor rural e
ao cooperativismo.
–
Propor ao governo do estado a implantação
de programas de apoio ao desenvolvimento do cooperativismo.

Ações Internas

–
Coordenar discussões com as cooperativas
que atuam na área do varejo para o desenvolvimento
de ações conjuntas.
–
Participar de feiras técnicas e de negócios.
–
Apoiar a interação de ações das cooperativas
de turismo e lazer com as demais cooperativas.
–
Desenvolver ações junto às cooperativas dos
colégios agrícolas objetivando a capacitação dos jovens em cooperativismo.
–
Intensificar as ações para interação das cooperativas dos diversos ramos.
–
Fomentar a disseminação das informações
dos negócios de cada cooperativa.
–
Incentivar iniciativas comuns entre cooperativas nas áreas sociais e de logística.

Gerência técnica e econômica
Desenvolvimento de projetos

O setor é o responsável pela realização de estudos
e elaboração de projetos com objetivo de subsidiar a
Diretoria nas suas ações reivindicatórias e de proposição de políticas públicas para os diversos ramos do
cooperativismo. A área é muito dinâmica e na maioria
das vezes trabalha por demandas advindas das cooperativas.
Para 2011, estão previstos os seguintes trabalhos:
–
Levantamento das informações para o balanço social e econômico das cooperativas do Paraná
2011;
–
Realização de estudos para identificar as demandas de recursos para investimentos das cooperativas;
–
Estudos sobre modelos adotados em outros
países para capitalização das cooperativas de crédito;
–
Documentário sobre o agronegócio e da
agropecuária brasileira.

Divisão campo
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Essa divisão tem como finalidade dar apoio para
as cooperativas agropecuárias nas áreas técnica e de
difusão de tecnologias. Para tanto, serão realizadas as
seguintes ações:
–
Coordenação do Projeto de Transferência de
Tecnologia (treino e visita) da soja, milho, algodão, trigo, café, pecuária e fruticultura.
–
Realização de eventos técnicos nas áreas de
comunicação, difusão de tecnologias e de administração rural;
–
Apoio nos dias de campo das cooperativas
com apresentação de seminários e palestras;
–
Coordenação dos fóruns técnico, agronômico, de produção florestal e de pecuária.
–
Realização de cursos sobre classificação de
grãos e eventos para difusão de tecnologias;
–
Apoio às cooperativas nos processos de certificação de unidades armazenadoras.
–
Realização de cursos para aperfeiçoamento
dos profissionais da assistência técnica nas áreas de
produção animal e vegetal.

Divisão conjuntura

Tem como objetivo a elaboração de levantamentos de custos de produção e propor medidas de apoio
e fomento às atividades do agronegócio. As principais atividades a serem desenvolvidas serão as seguintes:
–
Acompanhar os normativos de crédito rural e
de seguro rural.
–
Interpretar e propor alterações nas medidas
governamentais de interesse das cooperativas.
–
Manter um banco de informações sobre o
agronegócio e sobre o cooperativismo.
–
Elaborar propostas para o plano agrícola e
pecuário 2011/12.
–
Participar da Expedição Safra.
–
Acompanhar a conjuntura da produção agropecuária estadual, nacional e internacional.
–
Apoiar as cooperativas agropecuárias na
identificação de alternativas de agregação de valor a
produção agropecuária.
–
Realizar estudo para identificar as melhores
alternativas de capitalização das cooperativas dos diferentes ramos.

Divisão mercado

–
Coordenar e participar das reuniões dos fóruns de mercado, de varejo e das fiações.
–
Promover eventos para os profissionais de
mercado (cursos de especialização e fóruns).
–
Acompanhar e analisar os mercados dos
principais produtos agropecuários e propor medidas
de apoio à comercialização.
–
Participar das discussões sobre as negociações
internacionais e organizar documentos sobre o tema.
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Meio ambiente

–
Coordenar o Fórum do Meio Ambiente e realizar eventos para discussão de propostas para as
questões ambientais.
–
Promover cursos de especialização em legislação ambiental (Auditoria Ambiental, Licenciamento
Ambiental e outros).
–
Realizar estudos e propor medidas para desenvolvimento do setor florestal.
–
Participar das discussões junto aos governos
estadual e federal visando apresentar propostas para
adequação da legislação ambiental.
–
Participar das discussões visando a alteração
do Código Florestal Brasileiro cujo projeto de lei se encontra tramitando no Congresso Nacional.
–
Acompanhar as alterações da legislação ambiental e informá-las às cooperativas.
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Comunicação, Imprensa e Marketing
Informe Paraná Cooperativo

–
Publicar 240 edições.
–
Assessoria de Imprensa.
–
Produzir material de informações básicas
para os jornalistas que cobrem o setor.
–
Realizar um evento reunindo os profissionais
em conjunto com Sindicato dos Jornalistas (Sindijor) e
também da Associação de Jornalistas de Agronegócio
do Paraná (Ajap).
–
Contatar veículos nacionais propondo pautas
específicas sobre o cooperativismo paranaense.
–
Assessoria à Diretoria.
–
Manter a Diretoria, Presidência e Superintendência constantemente informadas das demandas da
mídia.
–
Levar ao conhecimento da Diretoria os principais fatos e acontecimentos publicados na imprensa e
de interesse do Sistema.
–
Acompanhar a Diretoria em coletivas, entrevistas, etc.
–
Prêmio Ocepar de Jornalismo 2011.
–
Realizar 8 reuniões regionais para o lançamento do certame e o evento de premiação no mês de julho.
–
Campanha de Marketing Institucional.
–
Dar prosseguimento à Campanha Institucional de Marketing.
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–
Dar continuidade aos estudos visando uniformizar os procedimentos de recepção de safra.
–
Fomentar a intercooperação e o intercâmbio
entre as cooperativas e ramos cooperativos.
–
Elaborar estudos periódicos sobre as exportações das cooperativas e do agronegócio do estado
do Paraná e do Brasil.
–
Elaborar os seguintes informes periódicos:
Agrosafra, Agroeconômico e Pecuário.
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SESCOOP/PR
SESCOOP/PR
SESCOOP/PR
Ações Institucionais

Os órgãos de deliberação, fiscalização e assessoramento do Sescoop Paraná são o Conselho Administrativo, a Diretoria Executiva, a Superintendência e o
Conselho Fiscal.

> Conselho Administrativo

É composto por cinco membros titulares e quatro
suplentes sendo o presidente da Ocepar seu presidente nato, compondo com ele representantes de cooperativas contribuintes, de empregados de cooperativas
e do Sescoop Nacional. Em 2010 foram realizadas 9
reuniões do conselho administrativo, sendo 7 ordinárias e 2 extraordinárias.

> Conselho Fiscal

É composto por 3 membros titulares e 3 suplentes.
Esteve reunido em 2010 por 6 vezes.

> Quadro funcional

Conta com 40 funcionários, dos quais, 38 com formação de nível superior. Ocorreram no período 6 admissões e 2 demissões.

Evolução dos eventos

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR foi implantado no Paraná
ANOS
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RECURSOS APLICADOS

R$ (EM MIL)

no dia 21 de setembro de 1999. Naquele ano foram
aplicados pouco mais de R$ 73 mil em 15 eventos
para 784 participantes. Era o começo de um trabalho que se tornaria essencial para a expansão das
cooperativas do Paraná. Onze anos depois, os investimentos realizados alcançaram em 2010 R$
12,90 milhões. Os cursos e eventos organizados
pelo Sescoop/PR reuniram 123.775 pessoas e o
processo de autogestão é cada vez mais estratégico
para as cooperativas.
Além das aplicações de recursos do Sescoop/
PR, as cooperativas beneficiárias também aplicam recursos próprios na organização e administração dos
eventos como contrapartida aos investimentos, gerando economia a elas, pois anteriormente à existência do
Sescoop/PR, as contribuições eram realizadas com as
outras entidades do Sistema “S”, e não havia um compromisso de aplicar o montante arrecadado com quem
efetivamente contribuía, como ocorre atualmente.
Os cursos de pós-graduação, especialização,
MBAs e mestrados que beneficiaram cerca de 1.900
pessoas, entre dirigentes e colaboradores são realizados em parceria com universidades e instituições de
ensino selecionadas, garantindo qualidade aos eventos. O foco principal dos cursos é na gestão empresarial, ambiental, financeira, estratégica, logística, armazenagem de grãos, pecuária, produção de sementes,
auditoria, dentre outros.

EVENTOS REALIZADOS

NÚMERO DE PARTICIPANTES

1999

0,73

15

784

2000

2.081

396

29.699

2001

2.248

752

63.443

2002

2.517

858

59.840

2003

2.404

992

55.123

2004

3.217

1.266

72.364

2005

4.282

1.583

71.415

2006

6.687

2.368

104.614

2007

7.896

2.926

120.861

2008

7.965

2.946

100.273

2009

10.358

3.340

102.332

2010

12.958

4.273

123.775
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a partir de um diagnóstico das necessidades de treinamento e de desenvolvimento humano de cada cooperativa. Os eventos programados são divididos em
duas categorias: centralizados – ações realizadas diretamente pelo Sescoop/PR que envolve mais de uma
cooperativa; descentralizados – realizados diretamente pela cooperativa beneficiária.

Instituições parceiras

Capacitação e Profissionalização

Em 2010, o Sescoop/PR realizou 3.289 eventos
com 81.890 participações e 37.221 horas de trabalho em formação de recursos humanos. A ênfase
dada foi para a profissionalização da gestão cooperativista, onde 30% dos eventos tiveram esse enfoque, tendo como público os dirigentes e profissionais que ocupam posições estratégicas dentro das
cooperativas. Em promoção social foram realizados
984 eventos, com 42.399 participações e 8.582 horas de atividades.
As ações de formação profissional e promoção social desenvolvidas pelo Sescoop/PR são planejadas
em conjunto com as cooperativas. Anualmente é feito um plano de desenvolvimento humano, elaborado

Plano de Ação 2011

SESCOOP/PR

Entre os projetos de destaque desenvolvidos pelo
Sescoop/PR no estado, estão os programas Cooperjovem, Jovem Aprendiz e o Jovemcoop, especializados
em disseminar o cooperativismo para o público jovem.

Objetivando maximizar seus resultados, o Sescoop/PR adota como filosofia de trabalho a parceria com
entidades especializadas, buscando trazer para as cooperativas a qualidade das entidades mais antigas do
“Sistema S” que dispõem de programas e metodologias de ensino consagradas, compartilhando conhecimento, experiência e trabalho.
As parcerias com o Sesi/Senai na área industrial,
com o Sesc/Senac no setor do comércio, com o Senat na capacitação dos motoristas e com o Sebrae no
empreendedorismo, trazem resultados positivos para
as cooperativas porque estão focadas em resultados
e aproveitam as melhores experiências de cada entidade.
As parcerias do Sescoop/PR se estendem também
para as instituições educacionais, através de convênios com universidades que dispõem de expertise nos
assuntos trabalhados nos programas de formação e
capacitação profissional. Desta forma, o Sescoop/PR
pode oferecer cursos de especialização focados nas
necessidades das cooperativas. As parcerias existentes são com a Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Fundação Getulio Vargas (ISAE/FGV), Estação
Business School/IBMEC e Universidade Federal do
Paraná (UFPR), entre outras.
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Pós-graduações e MBAs

Agentes de desenvolvimento
humano e de autogestão

Para colocar em prática os objetivos voltados para
a formação profissional e promoção humana, o Sescoop/PR adota um modelo de estrutura onde cada cooperativa mantém um funcionário para ser o responsável por identificar as demandas por treinamentos e
auxiliar na operacionalização dos eventos realizados
na cooperativa: são os agentes de Desenvolvimento
Humano do Sescoop/PR.
Esses profissionais dão toda a sustentabilidade
ao trabalho desenvolvido pelo Sescoop/PR e, em
alinhamento com o planejamento estratégico da cooperativa, direcionam as reais necessidades a serem
trabalhadas, tanto com os cooperados quanto com os
colaboradores. O Sescoop/PR mantém um programa
de qualificação dos agentes, composto por diversos
treinamentos realizados em todas as regiões do estado. Em 2010, num enfoque de melhoria contínua, o
trabalho de formação dos agentes ganhou força mediante a integração com os agentes de Autogestão,
também funcionários das cooperativas, responsáveis
pelo acompanhamento das ações de Autogestão desenvolvidas pelo Sescoop/PR junto às cooperativas.
O trabalho integrado permite que as ações sejam focadas de forma sintonizadas com as necessidades de
gestão da empresa cooperativa.
O programa para Formação de Agentes de Desenvolvimento Humano (DH) e Agentes de Desenvolvimento e Autogestão (DA), foi dividido em duas etapas,
a primeira envolveu 24 novos agentes de DA e DH das
cooperativas C.Vale, Cocamar, Coopavel, Unimed
Ponta Grossa, Unicampo, Copacol e Unimed Londrina. Na segunda etapa o Programa treinou todos os
agentes do estado em conjunto realizando um fórum e
dois treinamentos técnicos, um para os agentes de DH
e outro para os agentes de DA. Também foram realizados treinamentos individuais no decorrer do ano para
os agentes que não puderam participar do programa
inicial, foram treinados 10 agentes com atividades
para integração com os analistas e para conhecimentos das normas e forma de trabalho para utilização de
recursos do Sescoop/PR.
No final de 2010 foi realizado o Encontro Estadual
dos Agentes de DA e DH, na cidade de Iguaraçu. No
total foram realizadas 119 horas de treinamento para os
agentes. O Sescoop/PR tem o apoio de 85 agentes de
DH e 174 agentes de DA das cooperativas do Paraná.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010

O Sescoop-PR vem intensificando suas ações
de formação profissional apoiando programas de
pós-graduação e MBAs (Master Business and Administration) , com objetivo de profissionalizar as atividades das cooperativas.
De 1999 a 2010, foram concluídos 40 cursos de
pós graduação, sendo 2 de mestrado, 18 MBAs e
20 especializações, atendendo um público de 1900
pessoas.
A partir de 2010, passou-se a dar maior ênfase
aos cursos de pós graduação. Com isso, 15 turmas
iniciaram as atividades no ano.
Os programas de MBAs, especialização, pós-graduações e mestrado são realizados em parceria com
instituições e universidades, tais como, a Fundação
Getúlio Vargas (FGV/ISAE), PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), Universidade Federal
do Paraná (UFPR), UniFae, Estação Business School
e Universidade Estadual de Maringá. Abrangem inúmeras áreas com foco nos setores estratégicos de
gestão e operação. As demandas são identificadas e
sugeridas pelas cooperativas. Há um criterioso planejamento desenvolvido em conjunto com as instituições
parceiras.
A programação de 2010 foi focada em gestão,
com ênfase em produção, negócios, planejamento
estratégico, recursos humanos, finanças e meio ambiente.
Da parceria do Sescoop/PR com o Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação
Getúlio Vargas ISAE/FGV no período de 11 anos,
temos mais de mil alunos matriculados. Inclusive,
no Encontro Estadual de Cooperativistas, realizado em dezembro de 2010, foram homenageados o
primeiro e o milésimo aluno matriculado nos cursos
de MBA realizados em conjunto pelas duas entidades.

Formação de multiplicadores - Trinta profissionais selecionados pelas cooperativas tiveram a
oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre
cooperativismo e comprovar a importância do setor
para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Eles participaram do Curso para Formação
de Multiplicadores em Cooperativismo (Multicoop),
promovido pelo Sescoop/PR de 15 a 19 de março de
2010, em Curitiba. Durante as 40 horas/aulas da capacitação também aprenderam técnicas para aperfeiçoar suas habilidades de comunicação. Agora, terão
a incumbência de repassar conhecimentos adquiridos
para os colaboradores das cooperativas onde atuam,
buscando disseminar o cooperativismo para futuros
cooperados e pessoas da comunidade que apresentam perfil para se tornarem novos associados.
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INSTITUIÇÃO

LOCAL DO

INÍCIO DO

PARCEIRA

CURSO

CURSO

MBA em Gestão Financeira para Cooperativas de Crédito-ROS

FGV/ISAE

Cascavel

2009/10

MBA em Gestão Financeira para Cooperativas de Crédito-RNN

FGV/ISAE

Londrina

2009/10

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria - ROS

Estação Business School

Medianeira

2009/10

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria - RNN

FGV/ISAE

Mandaguari

2009/10

MBA Executivo em Gestão Empresarial - RNN

FGV/ISAE

Londrina

2009/10

MBA Executivo em Gestão de Projetos

FGV/ISAE

Curitiba

2009/10

IBEMEC

Curitiba

2009/11

FGV/ISAE

Campo Mourão

2009/10

PUC/PR

Toledo

2009/10

Fundação UNIMED

Curitiba

2009/10

Estação Business School

Medianeira

2010/11

TUIUTI

Cascavel

2010/11

UEM

Campo Mourão

2010/11

MBA Executivo em Gestão Estratégica de Pessoas

FGV/ISAE

Londrina

2010/12

MBA Executivo em Gestão de Negócios – RNN

FGV/ISAE

Maringá

2010/12

MBA em Gestão Financeira para Cooperativa de Crédito-

FGV/ISAE

Londrina

2010/12

MBA em Gestão Financeira para Cooperativa de Crédito-

FGV/ISAE

Cascavel

2010/12

MBA Executivo em Gestão Empresarial - Unimed Lna

FGV/ISAE

Londrina

2010/12

MBA Executivo em Gestão Empresarial – RNN

FGV/ISAE

Londrina

2010/12

MBA em Gestão Estratégica do Capital Humano

FGV/ISAE

Cascavel

2010/12

MBA em Gestão do Agronegócio

FGV/ISAE

Guarapuava

2010/12

MBA em Gestão Estratégica de Negócios

FGV/ISAE

M.C.Rondon

2010/12

MBA em Gestão Estratégica de Negócios

FGV/ISAE

São João

2010/12

UEM

Maringá

2010/12

PUC e FADEP

Pato Branco

2010/12

CURSOS

MBA Executivo em Varejo Bancário
MBA Executivo de Gestão em Agronegócios
Pós-graduação em Assistência Técnica Cooperativa
Pós-graduação em Auditoria e Mecanismos de Regulação em Saúde
MBA em Engenharia e Gestão da Produção – ROS
Pós-graduação em Gestão da Cadeia Avícola
Pós-graduação em Fertilidade e Nutrição de Plantas

Pós-graduação em Fertilidade e Nutrição de Plantas
Pós-graduação em Gestão de Cooperativas
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Formação de secretárias de cooperativas

Fóruns

Nos dias 14 e 15 de outubro, foi realizado o Encontro Estadual de Secretárias, em Londrina, que contou com 37 participantes. Organizado pelo Sescoop/
PR, o evento teve como principais objetivos: provocar
reflexões sobre a nova postura das secretárias visando à aquisição de competências de gerenciamento e
promovendo o senso de co-responsabilidade pelas
conquistas de metas organizacionais; aprender a gerenciar as pressões impostas aos profissionais de secretariado no seu cotidiano; aumentar a capacidade de
auto-motivação e sensibilizar a mudança de atitude e
melhoria nos relacionamentos e conhecimento entre
as participantes.

Jovem Aprendiz Cooperativo

Os fóruns são eventos de curta duração, para discussão e definição de assuntos relevantes que afetam
as cooperativas e seus associados. Neles são discutidos temas específicos das diversas áreas profissionais das cooperativas.
São formados por dirigentes, executivos ou profissionais das diversas áreas das cooperativas. Contam
com a presença e assessoria de especialistas externos. Ao longo do ano, foram trabalhados mais de 20
fóruns profissionais, com mais de 40 encontros e 600
participações aproximadamente.

Aperfeiçoamento na cultura
de cana de açúcar

Tem como objetivo capacitar os profissionais na
tecnologia do manejo da lavoura canavieira e proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos e práticos sobre o plantio da cana de açúcar. O Sescoop/
PR realizou em parceria com a Fapur - Fundação de
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro o Curso de Aperfeiçoamento na Cultura de Cana de Açúcar. O curso
teve duração de 160 horas e participaram 16 pessoas
das seguintes cooperativas envolvidas: Cooperval,
Nova Produtiva, Copagra, Coopcana.

Atuação do programa de
desenvolvimento humano

Preocupado em qualificar o jovem para o mercado de trabalho e oferecer a oportunidade do primeiro
emprego, o Sescoop/PR desenvolve, desde 2005, o
programa Jovem Aprendiz Cooperativo. O Programa é
oferecido em parceria com universidades e faculdades
das regiões em que as cooperativas atuam. A iniciativa
também atende à Lei Federal nº 10.097, que determina a contratação, na condição de aprendiz, de pessoas na faixa etária de 14 a 24 anos, matriculados em
programas de aprendizagem profissional. Em 2010, o
Programa beneficiou 425 jovens com a participação de
33 cooperativas em 12 municípios paranaenses.
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> Formação Profissional Cooperativista
São ações voltadas à formação, qualificação e capacitação dos associados, dos dirigentes e dos empregados em suas cooperativas; alicerçados nos princípios e valores cooperativistas.
Na área de Formação Profissional foram realizados em 2010, 3.289 eventos com 37.221 horas/aula,
tendo 81.376 participações.

> Promoção Social

São processos educativos e participativos que buscam benefícios para a qualidade de vida mas também
melhorias sociais aos empregados de cooperativas,
dos associados e de seus familiares, bem como da comunidade. Objetiva, através da ação social, a melhoria
da atuação dos envolvidos na gestão das cooperativas, por meio de ações voltadas à educação, à saúde,
à cultura, à integração social, à geração de renda e
Plano de Ação 2011

PROMOÇÃO SOCIAL
4ª edição do Intercâmbio Cultural
entre Cooperativas
cooperativas é uma maneira de integrar e fortalecer
o cooperativismo. O evento teve transmissão ao vivo
pela internet. Em reconhecimento ao talento das pessoas que aceitaram o convite de participar do evento
foi entregue a um representante das cooperativas participante o troféu do 4º ITC - Intercâmbio Cultural entre
Cooperativas.

PROMOÇÃO SOCIAL

ao meio ambiente, que podem ser desenvolvidas por
meio de diferentes estratégias.
Na área de Promoção Social foram realizados em
2010, 984 eventos, com 42.399 participações e 8.582
horas/aula ou atividade.

Jovemcoop

Mais de 250 jovens ligados a cooperativas participaram, nos dias 22 e 23 de julho, do XIX Jovemcoop

Realizado no dia 3 de julho, data em que se comemorou também o Dia Internacional do Cooperativismo,
o evento reuniu cerca de 500 pessoas no auditório do
Cietep, em Curitiba. Houve recorde de participação:
foram 53 atrações e 17 cooperativas representadas
(Agrária, Bom Jesus, Castrolanda, Coasul, Cocamar,
Cocari, Coodetec, Copacol, Copagril, Frimesa, Nova
Produtiva, Unimed Ponta Grossa, Sicredi Cataratas,
Sicredi Guarapuava, Sicredi União, Sicredi Vale do Piquiri e Sicredi Nossa Terra).
Organizado e patrocinado pelo Sescoop/PR, o ITC
já se tornou tradição no cooperativismo paranaense. O
evento é realizado com o propósito de promover a arte
e a cultura, valorizar os talentos daqueles que atuam
no setor e, ao mesmo tempo, promover a integração
entre os cooperativistas do Estado e homenagear todo
o segmento. É uma iniciativa de sucesso, um espaço aberto aos artistas do cooperativismo do Paraná.
Evidenciar os talentos artísticos ligados às nossas
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(Encontro Estadual da Juventude Cooperativista), realizado pelo Sescoop/PR, no Colégio Marista, em Ponta
Grossa. Também participaram do encontro 10 jovens
vinculados à Casa Cooperativista de Sunchales, sediada na Província de Santa Fé, Argentina. O Jovemcoop tem a missão de articular as novas lideranças
do cooperativismo.

Elicoop Feminino

O 5º Encontro Estadual de Lideranças Femininas
do Cooperativismo - Elicoop, realizado pela Ocepar e
Sescoop/PR, aconteceu nos dias 02 e 03 de setembro,
em Curitiba, com objetivo de atualizar os conhecimentos, avaliar a participação feminina no sistema e discutir os desafios para ampliar a presença das mulheres
no setor. Participaram do evento 128 mulheres de 11
cooperativas, que teve como tema “Cooperativismo
sustentável: nós podemos, nós fazemos”.
O Elicoop vem sendo um encontro muito esperaRelatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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do pelas lideranças femininas e tem, de ano para ano,
um aumento no público cada vez mais interessado em
discutir as questões pertinentes ao fortalecimento das
cooperativas no mercado e a fidelidade e desenvolvimento do seu quadro social.

Nos dias 04 e 05 de novembro, no auditório do
Cietep, em Curitiba, tivemos a realização do Encontro
Estadual dos Programas Cooperjovem e União Faz a
Vida, contando com a participação de 461 pessoas.
Ainda em se tratando de Cooperjovem, foi realizado o Encontro Regional do Programa Cooperjovem
com coordenadores e secretarias de Educação envolvidas com o Programa Cooperjovem na área de abrangência das cooperativas: Cocamar, Cocari, Integrada
e Nova Produtiva, com 50 participantes, no dia 13 de
dezembro.

Cooperjovem

O Programa Cooperjovem é destinado a estudantes do ensino fundamental e é executado pelo
Sescoop/PR em parceria com cooperativas e escolas municipais. Atualmente, abrange 9.700 alunos,
552 professores, de 131 escolas, em 42 municípios
e participação de 12 cooperativas (Nova Produtiva,
Copacol, C.Vale, Cocari, Integrada, CEFI, Coopagrícola, Copagril, Cocamar, Lar, Batavo, Castrolanda).
O Cooperjovem foi implantado no Paraná em 2002.
O público atendido é formado por alunos do ensino
fundamental.
No ano de 2010, foram realizadas reuniões com os
professores e diretores das escolas envolvidas, assim
como com os agentes das cooperativas responsáveis
pelo programa. Outras ações importantes e que devem ser salientadas são as oficinas de trabalho, palestras e cursos específicos do Programa que tem como
principais objetivos comprometer os participantes do
programa com as diretrizes estabelecidas pelo Cooperjovem.
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Elicoop Jovem

Nos dias 15 e 16 de abril de 2010 foi realizado o
Encontro da Liderança Cooperativista Jovem, tendo
a participação de 28 jovens líderes das cooperativas:
Bom Jesus, Cvale, Coagru, Coasul, Cocamar, Cocari, Copacil, Copagril, Integrada, Lar, Nova Produtiva
E Primato. Neste encontro, realizado em Curitiba, o
objetivo principal foi trabalhar de maneira integrada
revendo e reforçando os conceitos cooperativistas, assim como avaliando o Encontro de Jovens de 2009 e
projetando ações para o próximo encontro.
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Assessoria
> Assessoria à auditoria de gestão,
contábil e tributária

Com a finalidade de acompanhar o desempenho
do cooperativismo em todos seus aspectos relevantes por meio do conjunto de controles que zelam pela
fidedignidade, confiabilidade, exatidão e clareza das
informações, o Sescoop/PR desenvolve em apoio às
cooperativas, trabalhos nas áreas de auditoria e assessoria contábil e tributária. As ações compreendem
o acompanhamento das auditorias internas e externas,
a capacitação dos conselheiros fiscais e assessoria as
suas atividades e apoio nas questões relacionadas à
contabilidade e tributação.

> Auditoria de Gestão

Compreende a análise de processos de cadastramento de auditores independentes para o seu credenciamento junto à OCB. Das consultas e análises de
pedido de registro de auditores na OCB/Ocepar em
2010, foi recredenciada uma empresa de auditoria independente e mantido em fase de análise por parte
do Sescoop/PR/ - Ocepar o recredenciamento de uma
empresa de auditoria. Também foram baixados dois
registros de credenciamento de empresas de auditoria
independente.

> Auditores Independentes

Foram planejados e realizados 06 eventos, voltados para capacitação e atualização profissional (contábil/tributária) dos contadores e auditores internos
das cooperativas do Estado do Paraná, sendo 01 fórum estadual para contadores e 05 cursos de capacitação, totalizando 407 participações, com 84 horas.

> Assessoria contábil, tributária e legislativa

A S S E S S O R I A E G E S TÃ O

ASSESSORIA E GESTÃO

Gaet (Grupo de Acompanhamento e Estudos Tributários e Contábeis), formado por profissionais das cooperativas.
Participação em 02 reuniões dos Comitês Contábil/
Tributário e Jurídico da OCB para tratar de assuntos
relativos à legislação e tributação de cooperativas, 02
reuniões com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), uma em Brasília/DF na sede da OCB e
outra na sede do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo / SP (CRC-SP), para tratar da adequação das Normas Brasileiras de Contabilidade para
sociedades cooperativas, e 14 reuniões com grupos
técnicos e entidades para discussão dos impactos e
elaboração de sugestões aos projetos legislativos e
medidas provisórias, inclusive sobre normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) em convergências para as normas Internacionais de Contabilidade (IFRSs).
Como medidas efetivas para a melhoria dos processos contábeis e tributários foram realizados: 01
curso de DIPJ – Declaração de Informações Econômico Fiscais da pessoa Jurídica, 01 curso de fechamento de balanço, 01 curso de atualização do ICMS,
01 curso para auditores internos das cooperativas, 01
curso de Gestão dos Ativos Imobilizado e Intangível,
01 Fórum de Contadores com palestras sobre CPCs e
IFRSs, e 01 reunião com técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná e com contadores sobre o
CAD/PRO – Cadastro do Produtor Rural.

Curso para conselheiros fiscais
Gestão
> Acompanhamento e desenvolvimento
da gestão da cooperativa

Atuação voltada ao acompanhamento e desenvolvimento da gestão das cooperativas via processo de
análise de dados, com a formação de cenários comparativos, esse trabalho tem como objetivo orientar as
cooperativas na condução de suas atividades.

> Sistema de análise de cooperativas

Em 2010 foram realizadas manutenções técnicas
no sistema de análise e acompanhamento de coope-

Atuação voltada ao acompanhamento diário do andamento de projetos de lei e medidas provisórias junto
à Câmara e Senado Federal, bem como normativos da
Receita Federal, e demais organismos federais, com
apresentação de sugestões para aperfeiçoamento da
legislação. Em nível estadual, discussões e apresentação de propostas de alteração da legislação de ICMS.
Em 2010, foram analisados 72 projetos legislativos
e 23 Medidas Provisórias, elaboradas 8 emendas aos
Projetos Legislativos e Medidas Provisórias, sugeridas 5 alterações de Decretos e Normativos relativos
ao ICMS. Também foram realizadas 02 reuniões com
Plano de Ação 2011
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rativas, denominado Autogestão - Sistema de Análise
e Monitoramento das Cooperativas do Paraná.
O Sistema completou dois anos de atividades e diante
de diversos apontamentos de melhorias nas suas funcionalidades foi contratado em 2010, via processo licitatório,
um “upgrade”, que deverá ser concluído em 2011. Essas
melhorias visam facilitar aos usuários das cooperativas
maior agilidade na entrada de dados “input” como também
na saída de relatórios e gráficos de indicadores “output”.
Em 2010, 100% das cooperativas registradas no
Sescoop/PR contavam com a disponibilização do sistema, independente do ramo de atuação, pois aquelas que
não contavam com uma estrutura mínima de equipamentos de informática tinham suas informações alimentadas
pelos analistas do Sescoop/PR. Isso facilita a criação de
cenários e permite que as cooperativas realizem comparações mais precisas dentro de sua própria realidade.
Em dezembro de 2010 o sistema contava com 1.010 profissionais das cooperativas habilitados para acessarem
o software.

Curso para contadores
> Assessoria de análises e controles

Consiste no acompanhamento macro das informações econômicas e financeiras dos agrupamentos de cooperativas e elaboração de cenários comparativos com as
atividades mercantis co-relacionadas.
Atua também no suporte e simulação de informações
a diretorias, gerências e cooperativas além de participar
de ações em projetos especiais, contemplando projetos
de captação de recursos, reestruturação e decisões estratégicas.
Em 2010, foram elaborados relatórios de análise detalhada dos ramos agropecuário, crédito, saúde e transporte
que além de serem disponibilizados para as cooperativas
foram apresentados e comentados em reunião da Diretoria da Ocepar.
Esses relatórios técnicos tornam-se base de informações oficiais para divulgação dos números do cooperativismo paranaense.

> Trabalhos Especiais

Por solicitação das cooperativas, o Sescoop/PR elaborou trabalhos especiais como, por exemplo, elaboração
de projeto para captação de recursos do Procap Agro,
análise e encaminhamento de fusão e/ou liquidação de
cooperativas, estudo e elaboração de metodologia de custos e análise e sugestões para saneamento financeiro. Em
2010, foram realizados 10 trabalhos especiais conforme
as demandas específicas das cooperativas.

> Capacitação e atualização profissional

Para dar suporte ao programa de Autogestão, foram
realizados 26 eventos de capacitação e atualização profissional, que contaram com 967 participações e carga de
238 horas.
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> Visitas
Técnicas

As
visitas
técnicas dos profissionais do Sescoop/PR às cooperativas ocorrem
de forma sistemática uma vez
Fórum Financeiro
por ano, ou mais
vezes, se as cooperativas demandarem.
Os técnicos das áreas de desenvolvimento e Autogestão e de Desenvolvimento Humano, distribuídos em três
unidades de trabalhos que compreendem as regiões Oeste e Sudoeste, Norte e Noroeste, e Centro Sul, realizam
conjuntamente as visitas.
As visitas técnicas visam apoiar os agentes e as diretorias das cooperativas na apresentação e discussão dos indicadores apresentados no Sistema Autogestão, bem como
assessorar os agentes do Sescoop/PR no planejamento e
execução das atividades de capacitação. Foram realizadas
em 2010, 122 visitas técnicas em 120 cooperativas.

> Assessoramento à gestão das
pequenas cooperativas

O Programa de Apoio Integral as Pequenas Cooperativas – Procoope tem sua atuação voltada ao desenvolvimento das novas e pequenas cooperativas, através da
assessoria direta na regularização da documentação, na
organização dos processos administrativos e de controle.
As ações são focadas para dar suporte ao desenvolvimento das atividades das pequenas cooperativas e das novas
no inicio de suas atividades. Com a nova metodologia de
trabalho em unidades regionais o Procoope é atendido
pelos mesmos analistas que atendem as demais cooperativas na região de atuação. Foram realizados revisão
de edital, revisões de atas e atendimentos a cooperativas
para esclarecimento de dúvidas tributárias e sociais. Dos
pareceres emitidos, 13 foram sobre análise de estudo de
viabilidade de novas cooperativas, 6 para concessão de
registro definitivo e 2 ofícios enviados para cooperativas
não registradas no Sescoop/PR.

> Sistema Integrado de Gestão

Dando continuidade ao terceiro ano do projeto piloto do Sistema Integrado de Gestão, foram atendidas
3 cooperativas na segunda fase do projeto e 3 cooperativas passaram a integrar o projeto, iniciando a
primeira fase. Este projeto visa aprimorar os controles
e segurança das cooperativas. Foram realizadas 6 visitas técnicas para acompanhamento do projeto e 2
reuniões com a empresa fornecedora do software. O
projeto completou em 2010 o terceiro ano, e conta com
6 cooperativas contempladas.

> Ações específicas para os ramos

O Procoope também tem a missão de organizar e rePlano de Ação 2011

> Transporte

Foram realizados vários pleitos para ramo transporte,
principalmente relacionados a regulamentação do RNTRC. Neste sentido foram realizadas reuniões em Uruguaiana e Brasília com o Conselho Consultivo Nacional
do ramo transporte. No Estado, foram realizados 4 fóruns
de dirigentes de cooperativas de transporte.

> Orientação na constituição de cooperativas

Como ação preventiva ao monitoramento e com vistas
à instrução de pessoas interessadas na constituição de
cooperativas, na correta aplicação da doutrina e da legislação cooperativista, o Sescoop/PR mantém setor especializado neste atendimento. Dispondo de metodologia especialmente desenvolvida para levar ao conhecimento das
pessoas e grupos os princípios cooperativistas e técnicas
de gestão de cooperativas, o atendimento é feito pessoalmente através de reuniões, visitas e palestras, contatos
telefônicos e via mídia eletrônica.
Para embasar o sucesso de uma cooperativa faz-se
necessário que haja a sustentação do empreendimento
sobre quatro pilares: o estudo e análise da necessidade
econômica e social das pessoas a ser solucionado através da constituição de uma cooperativa; o comprometimento de todos os interessados; a viabilidade econômica
do negócio e estruturação legal.
Em 2010 foram orientados 104 grupos/pessoas interessados na formação de cooperativas, sendo 26 do ramo
agropecuário, 04 de consumo, 05 de crédito, 02 do educacional, 02 do habitacional, 01 de infraestrutura, 15 de produção industrial/artesanal, 08 de saúde, 22 de trabalho, 18
de transporte e 01 para ramo de turismo.
Foram realizadas 04 palestras sobre cooperativismo,
constituição e estruturação de novas cooperativas.
Posteriormente ao registro foram prestadas 25 orientações para pequenas e novas cooperativas sobre assuntos diversos: realização de assembleias, eleições, livros
obrigatórios, conselhos de administração e fiscal, dissolução, registro de transportadores, alterações estatutárias,
entre outros.
Publicação Paraná Cooperativo Técnico e Cientifico
Edição Especial 1.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
Desenvolvimento de sistemas

O Sescoop/PR, em parceria com o Sescoop/Nacional,
vem desenvolvendo novos sistemas - Autogestão Análise
e Monitoramento e Autogestão Capacitação, que contam
com apoio financeiro do Sescoop/Nacional. Essas ferramentas serão disponibilizadas para o Sescoop/Nacional
que irá utilizá-la para implantação do Programa de Autogestão das Cooperativas Brasileiras.
Plano de Ação 2011

> Autogestão

No primeiro semestre de 2010 foi realizado o levantamento das necessidades de melhorias e novas funcionalidades para o sistema Web Autogestão – Análise e Monitoramento de Cooperativas do Paraná. Participaram destes
trabalhos os analistas econômicos Sescoop e das cooperativas. Com base nos requisitos levantados, foi realizada
a confecção do memorial descritivo que serviu como base
para o processo licitatório.
No segundo semestre foram realizadas as tomadas
de preço para definição do valor, assinado o termo de
transferência de recursos (007/2010) com o Sescoop/Nacional (R$ 350 mil) e realizada a licitação.

> Desenvolvimento humano

Concluído no primeiro semestre de 2010 o levantamento de requisitos, com a participação dos analistas de
desenvolvimento humano do Sescoop e os agentes das
cooperativas, para o projeto de um novo sistema WEB. O
sistema utilizado atualmente pelo Sescoop/PR está tecnologicamente defasado exigindo sua atualização.
Para seu desenvolvimento, o Sescoop/Nacional está
apoiando com uma verba de R$ 700 mil, com compromisso do Sescoop/PR transferir o sistema ao nacional para
ser repassado aos demais estados. O projeto se encontra na segunda de três fases com previsão de conclusão
em 2011.

INFORMAÇÕES E CIDADANIA

ceber as demandas consolidadas dos ramos e promover
ações que contemplem essas necessidades.

> Infraestrutura

O parque de máquinas foi renovado e ampliado com
a aquisição de 8 desktops e 6 notebooks. Também foram
atualizadas as versões dos programas Office, anti-vírus
e Windows e adquiridos o software ExchangeServer
2007 e um sistema de gerenciamento de frotas. Foi ainda comprado um servidor de e-mail, que permite novos
níveis de eficiência operacional através de recursos que
otimizam os investimentos em hardware e rede e que
ajudam a tornar os administradores mais produtivos.

AÇÕES DE CIDADANIA
> Campanha do agasalho

O Sescoop/PR desenvolveu campanhas internas
entre os colaboradores para beneficiar comunidades
carentes e pessoas menos favorecidas. Foram arrecadadas peças de vestuário, agasalhos e cobertores por
ocasião da “Campanha do Agasalho” e entregues para
instituições sociais.

> Atuação na Rede COEP/PR

A Ocepar participa das ações do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (Coep/PR). Em
2010, a ação prioritária foi a conclusão da construção
do Centro Comunitário da Vila Jardim União Ferroviária, no bairro Uberaba, em Curitiba, mantido pela organização social Santo Aníbal.
Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP/PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em Reais)
ATIVO

2010

2009

15.667.897,75

12.813.224,15

838,96

435,04

Banco do Brasil

403,92

0,00

Caixa Econômica Federal

435,04

435,04

15.599.682,49

12.741.818,42

13.044.018,28

10.368.419,99

2.555.664,21

2.373.398,43

FINANCEIRO

Bancos conta movimento

Aplicações financeiras
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal

Créditos a Receber

Despesas antecipadas

1

66.905,52

7.990,66

2

4.065,17

905.153,68

3

787.453,50

NÃO FINANCEIRO

Bens Móveis
Bens Intangíveis
(-)Depreciação/ Amortização

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
FINANCEIRO

1.041.535,97

854.307,99

427.545,03

469.606,03

(563.927,32)

(536.460,52)

16.573.051,43

13.600.677,65

2010

2009

1.049.657,07

730.987,18

Dívida flutuante

535.397,54

4

275.752,21

Provisão de férias e encargos

311.262,51

5

305.445,60

Obrigações sociais

108.285,50

6

64.158,44

94.711,52

7

85.630,93

Consignações a recolher
NÃO FINANCEIRO

15.523.394,36

12.869.690,47

Patrimônio líquido acumulado

12.869.690,47

10.579.520,02

Superavit /Deficit do exercício

2.653.703,89

2.290.170,45

16.573.051,43

13.600.677,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO
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RECEITAS

2010

2009

RECEITAS

18.645.175,70

15.511.831,64

RECEITAS CORRENTES

18.645.175,70

15.355.247,32

16.168.131,62

13.982.397,81

1.502.908,67

1.268.556,61

74.060,32

69.142,90

Transferências Correntes

595.000,00

0,00

Alienação de Bens Móveis

34.700,00

35.150,00

270.375,09

156.584,32

270.375,09

84.686,33

0,00

71.897,99

15.991.471,81

13.221.661,19

Aplic. Diretas - Pessoal

2.753.196,24

2.626.653,05

Aplic. Diretas Despesas Administrativas

1.162.966,48

1.093.097,37

494.535,57

440.873,22

Aplic. Diretas Serviços de Terceiros

10.762.521,78

8.506.941,20

Aplic. Diretas Despesas Tributárias

312.106,54

279.892,29

36,60

35,96

353.433,69

156.584,32

353.433,69

156.584,32

152.674,91

117.583,78

Inscrição de Depreciação

152.674,91

110.542,31

Decréscimos Patrimoniais

0,00

7.041,47

2.653.703,89

2.290.170,45

Contribuições Sociais
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Correntes

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Bens Móveis
Bens Intangíveis

DESPESAS

Aplic. Diretas Despesas Institucionais

Aplic. Diretas Despesas Financeiras

DESPESAS DE CAPITAL
Aplicações Diretas - Investimentos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Superavit /Deficit Exercício
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DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em Reais)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2010
CONTEXTO OPERACIONAL

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-Sescoop/PR, criado através da Medida Provisória
1.715 de 03 de Setembro de 1998, e do Decreto 3.017 de
07 de abril de 1999, tem personalidade jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de
serviço social autônomo e por finalidade possui a execução das ações de monitoramento, formação profissional
e promoção social no âmbito das sociedades cooperativas do Estado do Paraná.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas Brasileiras
de Contabilidade, Lei 4.320/64 e adaptadas aos regulamentos instituídos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
Cabe salientar que, como a Instituição recebe recursos à Conta do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social, esta fica obrigada a apresentar a execução da
referida parcela de acordo com a Lei 4.320/64, conforme
estabelecido no art. 101, que descreve que os resultados
do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Receitas

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

Apuração do Resultado

Para apuração do resultado do exercício adota-se
o registro das despesas pelo regime de competência e
o registro das receitas pelo regime de caixa, conforme
estabelece a Lei nº 4.320/64.

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores das aplicações bancárias em fundos de investimentos e poupança, acres-

Registrado pelo custo de aquisição deduzido pela
depreciação e amortização acumulada, as taxas anuais computadas foram: Veículos 20%, Mobiliário 10%,
Equipamentos de Comunicação 10%, Direitos de uso
de Softwares 20%, Máquinas e Equipamentos 10%,
Equipamentos de Informática 20%, Biblioteca 10%.
Do ponto de vista tributário o Sescoop é uma entidade isenta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, por
ser uma associação civil sem fins lucrativos que presta
serviços para os quais foi instituída, conforme Medida
Provisória nº 1.715 de 1998 e Decreto nº 3.017, de 6
de abril de 1999.
Está fora do alcance da tributação somente o resultado relacionado com as finalidades essenciais das
entidades sem fins lucrativos. Assim, os rendimentos
e os ganhos de capitais auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e variável não são abrangidos
pela isenção em conformidade com a Lei nº. 9.532/97,
art.12 § 2º e art. 15 § 2º.
De acordo com o inciso I do art. 12 do Decreto nº.
3.048, de 06 de maio de 1999, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 9.732 de 1998, o Sescoop está
isento também da Contribuição Social.

Nota 1 – Créditos a receber

Adiantamentos de férias concedidas aos funcionários, cujos valores serão apropriados na folha de pagamento de janeiro de 2011.

Nota 2 - Despesas antecipadas

Referem-se à apropriação de despesas com seguros e assinaturas de periódicos pertencentes ao exercício social de 2011.

Nota 3 - Imobilizado

O Imobilizado está demonstrado pelo custo de
aquisição. As depreciações e amortizações estão cal-

Saldo em 2009

Aquisições

Baixas

Saldo em 2010

Intangíveis

469.606,03

-

42.061,00

427.545,03

Mobiliário

157.842,85

24.506,69

-

182.349,54

Biblioteca

22.373,58

1.191,35

-

23.564,93

Veículos

174.141,11

214.000,00

83.147,11

304.994,00

86.567,14

189,00

-

86.756,14

382.748,31

30.488,05

-

413.236,36

30.635,00

-

-

30.635,00

(536.460,52)

(152.674,91)

(125.208,11)

(563.927,32)

787.453,50

117.700,18

Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Equipamentos de Comunicação
(-) Depreciação/Amortização
TOTAL
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Ativo Imobilizado

Aspectos Tributários

DIRETRIZES CONTÁBEIS

Grupo

cidos dos rendimentos líquidos auferidos até a data do
balanço.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2010

905.153,68

Plano de Ação 2011

Nota 4 - Dívida flutuante

Corresponde a valores devidos a fornecedores,
prestadores de serviços, e despesas com contrato de
gestão entre o Sescoop/PR e Ocepar cuja liquidação
ocorrerá em janeiro de 2011.

Nota 6 - Obrigações sociais

Valores dos encargos sociais sobre a folha de pagamento de dezembro de 2010 e folha de 13º salário.
2010

2009

Inss

51.898,10

44.117,78

Fgts

20.838,15

17.257,60

Contas

3.254,18

2.783,06

75.990,43

64.158,44

Pis
Total

Nota 7 - Consignações a recolher

Retenções na fonte e repasse sobre folha de pagamento.

Contas

Nota 5 – Provisão de férias e encargos

Provisão sobre direitos de férias já adquiridas pelos funcionários, calculadas com o um terço constitucional e acrescidas de encargos sociais de FGTS (8
%), INSS (23,7%) e PIS (1%).

2010

2009

Irrf

35.378,57

35.812,05

Inss

42.880,32

38.223,97

Csll/Pis/Cofins
Total

16.452,63

11.594,91

94.711,52

85.630,93

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

José Ronkoski
Contador - CRC.PR 038.024/0-5

José Roberto Ricken
Superintendente do Sescoop/PR

João Paulo Koslovski
Presidente do Sescoop/PR

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/
PR em cumprimento ao que determina o Regimento
Interno do Sescoop/PR, examinaram o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações de 31 de de-

zembro de 2010, considerando as reuniões realizadas
no decurso do exercício findo e de acordo com o parecer de auditoria, opinam favoravelmente pela aprovação das contas desse exercício pelo Conselho de
Administração do Sescoop/PR.

Curitiba, 04 de março de 2011

Gabriel Nadal
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Eurico Woitowicz

Luiz Humberto Souza Daniel
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culadas pelo método linear com base em taxas determinadas em função da vida útil dos bens. Para atender
as normas contábeis brasileiras especialmente o CPC
27, Ativo Imobilizado, foi calculada a depreciação sobre o valor não recuperável economicamente, ficando
valor residual a ser recuperado no futuro. Ainda no
grupo de veículos foram baixados 02 (dois) veículos
por ocasião de venda e no grupo de intangíveis foram
baixados softwares em função de estarem desativados e com tecnologia ultrapassada.
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PLANO DE AÇÃO 2011
Área de Desenvolvimento Humano
Desenvolver um programa de formação/capacitação profissional para o público interno das cooperativas, contemplando efetivamente a profissionalização
dos mesmos, conforme deliberado nas reuniões de
núcleos cooperativos.
Implantar programa de qualificação dos instrutores
do Sescoop/PR.
Capacitar os agentes de autogestão e desenvolvimento humano.
Incentivar a organização e a realização de eventos
centralizados regionais, para melhorar a integração
entre as cooperativas e aproximar o treinamento do
treinando, como forma de reduzir os custos operacionais dos mesmos.
Implantar novos programas de capacitação com o
objetivo de desenvolver novas lideranças para o cooperativismo e para a sociedade.
Dinamizar os Fóruns de Profissionais, direcionando-os para análise de assuntos da atualidade, visando
preparar o público participante para enfrentar os desafios do mercado ao qual estão inseridas as cooperativas.
Coordenar a execução dos programas Cooperjovem, Jovem Aprendiz Cooperativo, Intercâmbio Técnico e Cultural entre as cooperativas, Juventude Cooperativista, Liderança Feminina, entre outros.
Aperfeiçoar e ampliar o Programa Jovem Aprendiz
Cooperativo para outras áreas de desenvolvimento e
de interesse das cooperativas.
Ampliar o público do Programa Cooperjovem e
integrá-lo a outros programas similares existentes no
Estado, com o objetivo de unir forças em torno da difusão do cooperativismo no meio escolar.
Realizar 4.500 eventos, sendo 1.000 na área de
promoção social e 3.500 na área de formação profissional cooperativista, alcançando um público total de
125.000 pessoas em 47.000 horas de atividades.

Área Desenvolvimento
e Autogestão
Realizar visitas técnicas, com reuniões de análises
da gestão por indicadores, em conjunto com dirigentes, gerentes e agentes das cooperativas.
Consolidar a implantação e prestar assistência
para as cooperativas do sistema de acompanhamento
e monitoramento, em todos os ramos do cooperativismo.
Apoiar e incentivar o uso do sistema Autogestão,
como ferramenta de tomadas de decisão.
Manter o registro de auditores independentes com
acompanhamento da atuação das auditorias.
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Promover a capacitação dos conselheiros fiscais,
contadores e profissionais de finanças.
Acompanhar, capacitar e dar apoio aos auditores
internos.
Prestar orientação contábil, tributária, consultoria e
assessoria técnica.
Realizar reuniões com diretores das cooperativas
para verificação e acompanhamento da gestão societária, financeira, administrativa e tributária.
Elaborar diagnósticos de consolidação da situação
econômica e financeira dos ramos, com base nos Indicadores de Gestão.
Realizar estudos e avaliações com emissão de pareceres sobre viabilidade de constituição, registro provisório, registro definitivo e cancelamento de registro
de cooperativas.
Planejar e desenvolver programas sobre cooperativismo nos colégios agrícolas e florestais do Paraná.
Planejar e desenvolver fóruns e seminários sobre
logística para os dirigentes das cooperativas de transporte.
Ampliar o número de cooperativas que utilizam o
Sistema Integrado de Gestão.
Orientar interessados em geral na constituição de
cooperativas. Receber, analisar e encaminhar documentos para avaliações jurídicas e econômicas dar
encaminhamento a diretoria a solicitação de registro
na Ocepar / OCB.
Redigir resenhas de livros da biblioteca, coordenar
publicações técnicas e científicas.

Comunicação, Imprensa
e Marketing
Revista Paraná Cooperativo: Publicar 11 edições.
Realizar dois fóruns de comunicadores.
Criar um fórum permanente de profissionais de comunicação para se reunir em sedes de cooperativas
para alinhavar assuntos de interesse comum e preparar pautas para imprensa.

Plano de Ação 2011

Representação sindical do
cooperativismo brasileiro

O art. 511 da CLT assegura a licitude de associações
cuja finalidade seja o estudo, defesa e coordenação de
interesses econômicos e profissionais. Tais interesses
emanam respectivamente da identidade, similaridade
ou conexões das atividades empreendidas e, por conseguinte das atividades ou profissões necessárias à sua
concretização. Desse modo formam-se os conceitos
de categoria econômica e profissional, protegidas pela
Constituição Federal em seu art. 8º, limitadas somente
pelo interesse dos empregadores e trabalhadores delas integrantes, exercendo a representatividade sindical
respectiva em bases territoriais não inferiores a um município. Assim, surgem os sindicatos patronais e laborais, e, a partir destes, as federações e confederações
erigindo a sistemática da pirâmide sindical.

Patronal

A categoria econômica cooperativa encontra-se or-
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ganizada nos 3 níveis de representatividade sindical. A
mais recente conquista deu-se com o registro sindical
à Confederação Nacional das Cooperativas – CNCOOP, concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
– MTE em 16 de novembro de 2010, assumindo o sistema a seguinte configuração:

F E C O O PA R

FECOOPAR
FECOOPAR
FECOOPAR

Confederação: CNCOOP
Federações: 03 Federações interestaduais:

- Fecoop Centro Oeste e Tocantins (GO,DF,MT,MS e TO)
- Fecoop Nordeste (PE, PB, RN, CE, PI, MA e SE)
- Fecoop Sulene (AL, BA, ES, MG e SC)
- (Fecoop Norte (AM, AP, RO, RR e PA) – sem registro)

02 Federações Estaduais:
- Fecoopar/Paraná
- Fescoop/São Paulo

38 Sindicatos
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Laboral

A categoria profissional cooperativa encontra-se
organizada nos 2 níveis de representatividade sindical. Obtiveram em 2009 o registro sindical da Federação dos Trabalhadores em Cooperativas no Estado
do Paraná – Fenatracoop, exercendo desde então
sua representatividade em base territorial nacional,
possuindo 14 sindicatos filiados. No Paraná, existem
7 sindicatos de trabalhadores em cooperativas, 6 no
ramo agropecuário e 1 no ramo crédito.
Além dos sindicatos que representam a categoria
preponderante (trabalhadores em cooperativas), há
que se informar a existência dos sindicatos das categorias diferenciadas, tais como: motoristas, movimentadores de cargas, dentre outros.

Sistema de Representação
Sindical no Paraná
Patronal

É representado pela Fecoopar – Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná,
sindicato de 2º grau, com os seguintes sindicatos filiados: Ocepar, Sincoopar Transporte, Sincoopar Crédito, Sincoopar Saúde, Sincoopar Norte, Sincoopar
Noroeste, Sincoopar Oeste, Sincoopar Centro-Sul,
Sincoopar Sudoeste e Sincoop/PR - Sindicato das Cooperativas de Crédito do Estado do Paraná. O Sincoop
e Sincoopar Crédito encontram-se com seus respectivos pedidos de registro sindical sendo apreciados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.

Laboral

É representado pela Fenatracoop - Federação dos
Trabalhadores em Cooperativas no Estado do Paraná,
sindicato de 2º grau, com 6 sindicatos agropecuários
filiados. Não filiados a esta federação, informamos a
existência de 1 sindicato de empregados em cooperativas de crédito, sem registro sindical publicado pelo
MTE, praticando atos sindicais por força de Mandado
de Segurança; bem como a existência de 1 sindicato
de empregados em cooperativas de saúde, cujo pedido de registro sindical tramita administrativamente no
MTE.

Ações Institucionais Realizadas em 2010
> Assembleia Geral e Diretoria

A Assembleia Geral da Fecoopar é formada pelo
Conselho de Representantes, que por sua vez, é composto por delegados de cada sindicato filiado, (Sincoopar Saúde, Sincoopar Crédito, Sincoopar Transporte,
Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Norte, Sincoopar
Noroeste, Sincoopar Sudoeste, Sincoopar Oeste E
Ocepar). Portanto a representação dos sindicatos na
Federação ocorre por 2 membros titulares e 1 suplen-
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te. A Diretoria da federação é órgão executivo desta
composta por 4 membros efetivos e 1 suplente, eleita, por sua vez pelo Conselho de Representantes. Em
2010, a Assembleia Geral ocorreu em 9 de abril e foram realizadas 4 reuniões da Diretoria no decorrer do
exercício.

> Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é composto por 3 membros titulares e 3 suplentes, eleitos para um mandato de 4
anos. Em 2010, o Conselho Fiscal reuniu-se uma vez
para análise das contas e elaboração do parecer para
ser encaminhado à Assembleia Geral.

> Quadro funcional

Conta com 3 funcionários, todos com formação de
nível superior, responsáveis por toda gestão da federação e sindicatos filiados; coordenação das negociações sindicais e representação administrativa, política
e judicial.

> Sindicatos filiados

As ações desenvolvidas pelos sindicatos filiados à
Fecoopar em 2010 estiveram concentradas nas negociações sindicais diretas com os sindicatos laborais,
e as indiretas via Mediação e Dissídios Coletivos de
Trabalho.

Atividades Realizadas em 2010
Ramo Agropecuário

Este ano as negociações sindicais foram realizadas na totalidade da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), tanto cláusulas econômicas como direitos e
obrigações. A novidade foi a formulação do instrumento coletivo através do sistema Mediador – sistema de
homologação do Ministério do Trabalho e Emprego,
banco de dados que além de economizar papel, torna
público e disponível a consulta dos instrumentos coletivos de trabalho através da internet.
Vencida uma resistência laboral inicial a qual condicionava o início da negociação do ramo agropecuário com a celebração de uma Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) entre Fenatracoop e Sincoopar, várias
Plano de Ação 2011

1 CCT - Sincoopar Norte/Noroeste:
5,5 % (cinco e meio por cento);

1 CCT - Sincoopar Centrosul:
5,5 % (cinco e meio por cento);

1 CCT - Sincoopar Sudoeste:
7,0 % (sete por cento);

3 CCT - Sincoopar Oeste:
7,0 % (sete por cento);

Cada uma destas convenções poderá ser renovada, discutida e/ou aprimorada diretamente e regionalmente com apenas um dirigente sindical laboral.
Ex.: cooperativas agropecuárias dos municípios de
Diamante D’Oeste, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do
Iguaçu poderão participar das negociações coletivas
de trabalho tendo a mesa de negociação somente o
Sintrascoom, representado pelo senhor Beno Schroder.
O Sincoopar Norte/Noroeste celebrou também
uma CCT instituindo uma Comissão de Conciliação
Prévia destinada a homologar e dar quitação plena de
acordos em rescisões dos contratos de trabalhos que
espontaneamente venham a ser compostos antes ou
durante um processo judicial.
As CCT do Sincoopar Oeste concederam um auxílio patronal à parcela que exceder os 3% (três por
cento) de desconto salarial do empregado que retira
vales transporte, antes custeado inteiramente pelo
empregado. Assim há concessão de benefício sem
encargo social.
Banco de Hors em CCT.
O denominado Fundo de Assistência Social e Formação Profissional passou do valor de R$ 2,90 (dois
reais e noventa centavos), para R$ 3,50 (três reais e
cinquenta centavos) até 31/12/10, sendo aumentado
para R$ 4,00 (quatro reais) a partir de 01/01/11.
Recebemos pauta reivindicatória do Senge, contuPlano de Ação 2011
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foram as rodadas de negociações estaduais e regionais que finalizaram com a celebração de 6 Convenções Coletivas de Trabalho com os seguintes índices
de reajuste salarial:

do não acreditamos ser o profissional liberal engenheiro pertencente à categoria diferenciada, desta forma
não conduziremos a negociação com tal sindicato,
salvo recomendação judicial. Nenhum convite à Mediação ou Dissídio Coletivo.
Recebemos pauta reivindicatória do Sintea, da
mesma forma, não acreditamos ser o profissional liberal técnico agrícola pertencente à categoria diferenciada, desta forma não conduziremos a negociação com
tal sindicato, salvo recomendação judicial. O Sintea
ingressou com pedido de Dissídio Coletivo contra a
Fecoopar no TRT/PR em trâmite no atual momento.
Auxiliado as Cooperativas interessadas na elaboração e celebração de seus Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), dentro e fora do Paraná. Verificada a necessidade de melhor elaboração desses via Sistema
Mediador, pois o ACT afasta a CCT e se não completo
e bem elaborado coloca a cooperativa em situação de
risco jurídico trabalhista.
Realizadas 2.810 operações de recadastramento,
inclusões e exclusões no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – ANTT para veículos cooperativos de transporte de carga.
Participação em reuniões temáticas com todas as
federações patronais paranaenses frente a assuntos
como salário mínimo estadual e registro eletrônico de
ponto – Portaria 1510/2009 do TEM.
Participação em reuniões e equipes de trabalho
com a Superintendência Regional do Trabalho do Paraná, Procuradoria Regional do Trabalho do Paraná e
Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, visando o
aprimoramento de assuntos tais como: meio ambiente
de trabalho, ergonomia, cotas para deficientes físicos
e aprendizes, segurança no trabalho, categoria econômica cooperativa, processo eletrônico, etc...
Elaboração de pareceres jurídicos às cooperativas relativos à destinação de contribuições sindicais,
previdenciárias e sociais; representatividade sindical
laboral e patronal; turnos de revezamentos, banco de
horas, greve, FAP, PAT, decretos/portarias/leis que
afetam este ramo cooperativo específico e/ou condições de trabalho dentro da cooperativa.

Ramo Crédito

O processo judicial que objetiva o registro sindical
do Sincoopar Crédito encontra-se no TST para relatório do Ministro Walmir Oliveira da Costa. Enquanto o
registro sindical não lhe for concedido, a representação sindical patronal das cooperativas de crédito paranaenses se dá através do sindicato Ocepar.
O pedido de registro sindical do Sincoop/PR, o
qual não se originou de desmembramento sindical tal
como o Sincoopar Crédito, foi negado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) sob a alegação que as
cooperativas não representam categoria econômica.
O Sincoop/PR ingressou com Mandado de Segurança
contra esta decisão.
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O sindicato laboral Sindicred ainda não recebeu
seu registro sindical definitivo pelo MTE. Tal sindicato
sequer protocolou pauta de reivindicação da categoria
profissional e denunciou à Procuradoria Regional do
Trabalho 2 cooperativas de crédito “independentes”
pela ausência de instrumentos coletivos. A Fecoopar
estuda com ambas as cooperativas a possibilidade de
obrigar o Sindicred a celebrar ACT com as mesmas
e na hipótese de recusa, celebrá-los com a Fenatracoop.
O sindicato Sindicred não protocolou nenhuma pauta reivindicatória para as negociações coletivas de CCT
2010/2011. Somente ingressou com ação judicial contra o Sescoop/PR a fim de modificar a regulamentação
da representação laboral dentro desse Sistema S. Seu
pedido de concessão de liminar foi negado, em sequência foi negado o recurso de agravo e os autos aguardam
sentença perante a 4ª Vara Cível de Curitiba.
Auxiliado as Cooperativas junto aos processos administrativos e preparatórios frente ao Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego,
todos eles provocados pelo Sindicred.
Elaboração de pareceres jurídicos às cooperativas relativos à destinação de contribuições sindicais,
previdenciárias e sociais; representatividade sindical;
banco de horas, PAT, acordos coletivos de trabalho
com sindicato de 2º grau; decretos/portarias/leis que
afetam este ramo cooperativo específico e/ou condições de trabalho dentro da cooperativa;
Efetuado reuniões com os representantes patronais do Sincoopar Crédito, extraindo uma proposta e
estratégia de negociação sindical para o ano de 2011,
a qual consiste em provocar diretamente o sindicato
laboral Sindicred para negociação de CCT ou inserir o
sindicato patronal Ocepar para intermediar e organizar
a celebração de ACT´s de maneira conjunta com todas
as cooperativas do ramo crédito.

Ramo Saúde

Diante dos pareceres jurídicos informativos de
atual cenário sindical onde Fenatracoop conflita com
Sindicatos De Estabelecimentos de Saúde, a Diretoria do Sincoopar Saúde determinou a condução dos
trabalhos de negociação coletiva do ano de 2010 com
estes em detrimento daquele. Dessa forma, foram celebradas 3 convenções coletivas de trabalho com Sindicatos De Estabelecimentos De Saúde.
O índice de reajuste salarial ficou estabelecido em
6,5% (seis e meio por cento).
Contribuição Social paga pelas cooperativas ao
sindicato laboral ficou estabelecida em R$ 5,00 (cinco
reais) multiplicada pelo número de empregados.
Banco de Horas em CCT.
A Fenatracoop ameaçou ingressar com ações judiciais impugnando instrumentos coletivos de trabalho
que não sejam firmados com a mesma, bem como reivindicando as contribuições sindicais obrigatórias. Tal
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cenário deu origem a 2 videoconferências internas e
1 reunião jurídica estadual entre os negociadores do
Sincoopar Saúde e a Fenatracoop. Esta última reunião
foi resumida em ata pela gerência jurídica da Unimed
Federação e apresentada à Diretoria do Sincoopar
Saúde, originando um pedido de consulta formal de
representatividade sindical laboral ao Ministério do
Trabalho e Emprego, a fim de dirimir tais conflitos
apontando administrativamente o sujeito sindical das
negociações 2011.
O processo de registro sindical do Secoomed/PR
Sindicato dos Empregados em Cooperativas de Serviços Médicos do Paraná está em fase final sem nenhuma impugnação administrativa, somente judicial. Caso
obtenha o registro sindical, afastará (dependendo do
Estatuto Social da cooperativa) Fenatracoop e sindicatos de estabelecimentos de saúde da representação
de seus empregados.
O SINCOOPAR SAÚDE e a FECOOPAR foram intimados a Dissídio Coletivo pelo Simepar – Sindicato
dos Médicos do Paraná. Após defesa conjunta apresentada, o Simepar manifestou-se por excluir a ambos
do Dissídio.
Não foram conduzidas as negociações coletivas
de trabalho com o Sindicato de Fonoaudiólogos e Fisioterapeutas por entendermos que estes profissionais
não pertencem à categoria diferenciada, desta forma
não conduziremos a negociação com tais sindicatos,
salvo recomendação judicial. Nenhum convite à Mediação ou Dissídio Coletivo.

A Fetropar - Federação dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários encaminhará em 2011 a pauta para negociação sindical da categoria diferenciada
dos motoristas empregados nas cooperativas do ramo
saúde.
Elaboração de pareceres jurídicos às cooperativas
relativos à destinação de contribuições sindicais, previdenciárias e sociais; conflito de representatividade
sindical laboral; turnos de revezamentos, banco de horas, decretos/portarias/leis que afetam este ramo cooperativo específico e/ou condições de trabalho dentro
da cooperativa.

Ramo Transporte

Em Assembleia do Sincoopar Transporte realizada em 31 de maio de 2010 em Cafelândia foram explicados os riscos de impugnação de banco de horas
e aplicação do salário mínimo Estadual às categorias
não organizadas em sindicatos. Assim, a Diretoria do
Sincoopar Transporte elegeu 2 negociadores sindicais
para auxiliar o processo de formulação da 1ª Convenção Coletiva de Trabalho do Ramo Transporte. Após
a formulação de uma pauta patronal, em apenas uma
reunião de negociação, realizada dia 13 de agosto de
2010 foi assinado a Convenção Coletiva de Trabalho.
O índice de reajuste salarial ficou estabelecido em
5,5% (cinco e meio por cento).
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Banco de Horas em CCT.

A Fecoopar e o Sincoopar Transporte realizaram
2.810 operações de recadastramento, inclusões e
exclusões no Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas – ANTT para veículos cooperativos de transporte de carga.
Elaboração de pareceres jurídicos às cooperativas relativos à destinação de contribuições sindicais,
previdenciárias e sociais; representatividade sindical
laboral e patronal; banco de horas, Regulamentações
da ANTT, legislação de trânsito e portuária, PAT, decretos/portarias/leis que afetam este ramo cooperativo
específico e/ou condições de trabalho dentro da cooperativa;

Categoria diferenciada dos motoristas

Foram celebrados os exatos índices pactuados
com o Ramo Agropecuário.
Banco de Horas fora da CCT. O sindicato laboral
exigiu a mesma contribuição assistencial paga aos
sindicatos preponderantes agropecuários para levar o
assunto às assembléias dos empregados, não garantindo a aprovação deste pleito e cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho;
Os mandados de segurança impetrados pelos sindicatos de motoristas contra o Sistema Mediador do
MTE foram anulados e um acordo diretos entre estas
partes marcou o fim das CCT´s e ACT´S escritas, impressas e assinadas em volumes grandes de papel.
Auxiliado e intermediado os ACT´s entre as cooperativas do setor sucroalcooleiro e os sindicatos laborais intermunicipais.

Ponto eletrônico

Portaria 1.510/2009 do MTE – Ponto eletrônico.
O Ministério do Trabalho e Emprego adiou a implementação do Sistema de Registro Ponto Eletrônico
para 1º de março de 2011. Fecoopar e Sincoopar
Sudoeste ingressaram em juízo com Mandado de
Segurança. Este último, Sincoopar Sudoeste, conseguiu liminar temporária, a qual foi revogada dada
a própria suspensão desse Sistema de Registro de
Ponto Eletrônico através de Portaria Ministerial até
dia 01/03/2011.

FAP – Fator Acidentário de Prevenção

Os Recursos Administrativos visando à redução
do valor atribuído ao FAP elaborados pela Fecoopar
e cooperativas em sua maioria ainda não obtiveram
a resposta do Ministério da Previdência Social. No
caso de demora de respostas positivas à minoração
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de alíquotas, a via judicial será a alternativa para as
cooperativas;

Ações judiciais

A Fecoopar monitora e acompanha diariamente
diversas ações em que as cooperativas figuram como
parte através do Diário Oficial da União e Diários da
Justiça do Trabalho. Tal serviço é realizado para aquelas cooperativas que solicitam auxílio e cuidados especiais junto aos seus processos, ou em causas em que
a representação da categoria econômica cooperativa
encontre-se ameaçada; tais processos são cadastrados
junto aos tribunais para recebimento simultâneo da movimentação processual. Figuram como exemplos:
Liminares às cooperativas junto ao Sistema de Registro de Ponto Eletrônico.
Ações de consignação em pagamento.
Ações de cobrança.
Dissídios Coletivos de Trabalho.
Ações de representatividade sindical laboral e patronal (postos de combustíveis);
Ações declaratórias de representatividade sindical
(Crédito).

Assessoria aos sindicatos

Prestação de assessoria jurídica, emissão de pareceres corretivos e preventivos aos dirigentes da
Fecoopar, dos sindicatos a ela filiados, nas áreas trabalhista, previdenciária e sindical, bem como aos responsáveis pelas áreas de recursos humanos destes
sindicatos e das cooperativas representadas.

Participações em colegiados

Participação em reuniões temáticas, políticas e
jurídicas com todas as demais federações patronais
paranaenses, a fim de discutir, alinhar, estudar e propor soluções e atos necessários ao embate patronal
referente aos temas: Normas Regulamentadoras,
Portarias Ministeriais do Registro Eletrônico de Ponto,
Segurança do Trabalho, Trabalho Decente, Salário Mínimo Estadual, etc...
Ministério do Trabalho e Emprego MTE - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego SRTE/PR.
Participação na Comissão Tripartite (boas práticas
de segurança e saúde no trabalho) e na Câmara Técnica do Setor Sucroalcooleiro. Participação em comitês de erradicação e exploração do trabalho infantil,
derivando para a formação efetiva do Grupo Executivo
sobre Trabalho Decente;
Debates e reuniões com o Superintendente Regional do Trabalho e Auditores Fiscais do Trabalho frente
aos temas relativos às condições de trabalho praticadas e fiscalizadas nas cooperativas;
Participação em fóruns e debates da implementação do sistema de homologação de rescisões contratuais Homolognet junto com a Secretaria do Trabalho
- MTE.
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Para o denominado Fundo de Assistência Social
e Formação Profissional ficou estabelecido o valor de
R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) até 31/12/10,
sendo aumentado para R$ 4,00 (quatro reais) a partir
de 01/01/11.
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Ministério Público do Trabalho PRT/PR

Reuniões com o Procurador Chefe do Ministério
Público do Trabalho para apresentar ou encontrar
soluções sobre temas relacionados à segurança, medicina e meio ambiente de trabalho, em especial em
abatedouros. Exposição e discussão da problemática
entre legislação e realidade de trabalho frente ao tema
aprendizes e portadores de deficiência física.
Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social
Através do Decreto Nº 9090 – 23/12/2010. Foi no-

Fóruns jurídicos e de recursos humanos

Foram realizados debates e fóruns jurídicos a
respeito de temas polêmicos tais como: Restituição
ou Obrigatoriedade de Verbas Previdenciárias; Portaria 1510/2009 do MTE; Meio Ambiente de Trabalho, Ergonomia e Pausa em Abatedouro e Frigoríficos, Banco de Horas, Cotas para Deficientes e para
Aprendizes.

Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
Fecoopar - CNPJ 06.964.532/0001-25
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2010
ATIVO
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível

2010

2009

489.790,84

393.655,97

491,49

619,07

78,18

92,49

413,31

526,58

Aplicações Financeiras

489.299,35

393.036,90

Caixa Econômica Federal

489.299,35

393.036,90

NÃO CIRCULANTE

27.438,88

44.630,03

Imobilizado

27.438,88

44.630,03

7.564,00

7.564,00

Bancos conta movimento
Caixa

Equipamentos de Informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada
ATIVO TOTAL

37.066,03

37.066,03

(-17.191,15)

-

517.229,72

438.286,00

2010

2009

14.448,39

15.435,29

PASSIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar
Obrigações sociais
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Superavit do exercício
PASSIVO TOTAL
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meado o Sindicato Ocepar a compor o Grupo Executivo sobre o Trabalho Decente (GETD).
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3.147,81

5.705,72

11.300,58

9.729,57

502.781,33

422.850,71

422.850,71

381.111,34

79.930,62

41.739,37

517.229,72

438.286,00
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2010

2009

542.170,22

445.781,89

Contribuição Sindical

172.719,06

98.869,50

Contrato de Gestão

322.125,00

297.780,00

373,02

7.245,76

46.953,14

41.886,63

462.239,60

404.042,52

256.331,01

245.503,38

40.012,44

38.545,97

3.038,69

10.129,80

128.322,79

100.000,00

Impostos e taxas

5.997,98

5.682,59

Gastos gerais

6.630,95

3.873,24

Manutenção de bens

4.714,59

307,54

Depreciação de bens

17.191,15

-

RESULTADO OPERACIONAL

79.930,62

41.739,37

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

79.930,62

41.739,37

RECEITAS

Recuperação de serviços
Receitas financeiras líquidas

DESPESAS

Pessoal e encargos
Gastos administrativos
Viagens
Publicidade e propaganda

Plano de Ação 2011
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Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
Fecoopar - CNPJ 06.964.532/0001-25
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2010
Demonstração de Superávit ou Déficit
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Nota 01 - Contexto Operacional

A Federação e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná - Fecoopar, entidade sindical de
grau superior, com base territorial no Estado do Paraná, sociedade simples, sem fins lucrativos, constituída
em 30/12/2003, tem como objeto social representar
os interesses gerais dos sindicatos patronais das cooperativas, respectivas categorias e seus filiados e no
judiciário no plano de sua base territorial.

Nota 02 - Diretrizes Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislumbrando as alterações
promovidas na Lei nº 6.404/76, pronunciamentos do
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resolução CFC – Conselho Federal de Contabilidade nº
838/99 que aprovou a NBC T 10.18.

a) Regime de escrituração

As receitas são reconhecidas no resultado quando
do efetivo recebimento, e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b) Estimativas contábeis

d) Depreciação

As depreciações dos bens do ativo são computadas, constando com uma conta redutora do Ativo Não
Circulante.

e) Receitas de contribuições e manutenção

Provenientes da Contribuição Sindical Patronal e
ressarcimentos de custeios dos Sindicatos Regionais
das Cooperativas do Estado do Paraná. Conta com o
aporte de rendimentos oriundos de ganhos em aplicações no mercado financeiro e outras receitas com
taxas e recuperação de despesas.

f) Seguros contratos

A entidade é detentora de contratos de seguros
com coberturas que abrangem os seguintes itens: seguro de vida em grupo; seguros para o veículo da frota
com cobertura contra os riscos de incêndio, colisão e
roubo, danos materiais e corporais, assegurados pelo
valor de mercado.

Nota 03 - Investimentos relevantes

Foram realizados investimentos em campanha publicitária com o título “Cooperativas Orgulho do Paraná
– escolha o que é nosso” no período de 2010, com
veiculação de spots para rádio.

São reconhecidas na contabilidade quando da sua
realização, do recebimento e/ou pagamento.

c) Aplicações financeiras

São registradas na contabilidade pelo montante
dos investimentos acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos auferidos até a data do balanço.

Nota 04 - Passivo Circulante

Obrigações provisionadas para liquidação a partir
de janeiro de 2011, composta pelo repasse de custeio
à Ocepar – Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná e obrigações sobre a folha de
pagamento.

Curitiba, 31 de dezembro de 2010.

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

Nelson Costa
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar, tendo examinado o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado de 31 de dezembro de 2010, as

contas da diretoria e a proposta orçamentária de receitas
e despesas para 2011; opinam favoravelmente pela aprovação das contas desse exercício pela Assembleia Geral
Ordinária e da proposta orçamentária para 2011.

Curitiba, 08 de Fevereiro de 2011

Luiz Lourenço
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Valor proposto

%

Contribuição sindical

188.000,00

31,70%

Contrato de gestão

354.000,00

59,69%

Receitas financeiras

50.600,00

8,53%

500,00

0,08%

593.100,00

100,00%

Valor proposto

%

350.000,00

78,46%

Gastos administrativos

47.000,00

10,54%

Viagens

10.000,00

2,24%

Gastos gerais

15.000,00

3,36%

Manutenção de bens

7.000,00

1,57%

Impostos e Taxas

8.000,00

1,74%

Manutenção de software

9.100,00

2,04%

446.100,00

100,00%

Valor proposto

%

Receitas

Recuperação de despesas
Total

Despesas
Pessoal e encargos

Total

Investimentos
Aquisição de licença de uso de software (sindical)

17.000,00

130.000,00

Superavit do exercício

PLANO DE AÇÃO 2011
No primeiro semestre de 2011 a Fecoopar realizará treinamento aos departamentos jurídico/pessoal
visando a elaboração, pesquisa, controle de territorialidade e representatividade sindical, consulta de parâmetros e índices empresariais e cooperativos diversos, enfim promover a melhor otimização e segurança
jurídica de ACT via Mediador.
Previsto para 2011 a implementação do sistema
Homolognet pelo MTE, a Fecoopar vem fornecendo
orientações quanto à evolução deste sistema, atual
situação de fornecimento de certidões digitais, enfim
todo o acompanhamento para que assim que lançado,
efetivamente a versão final deste sistema, possam ser
realizados os treinamentos e procedimentos que se fizerem necessários ao auxílio das cooperativas.
Em 01/03/2010 perderá efeito a suspensão da
Portaria 1510/2009 do MTE, a qual trata do Registro
Eletrônico de Ponto. Assim, será verificada a real probabilidade de suspensão, ou cancelamento, ou alteração referente ao assunto, a fim de que os dirigentes
possam deliberar sobre a necessidade de impetrar
Plano de Ação 2011

mandados de segurança via sindicatos, medidas político-administrativas, ou adaptação à mesma, adquirindo
software e hardware em conjunto para minorar preços.
Ao ramo saúde, em caso de atraso da resposta do
MTE ao questionamento da real representatividade
sindical laboral deste setor, provavelmente a Justiça
do Trabalho será provocada para declarar judicialmente o real representante sindical laboral e/ou auxiliar as
negociações coletivas via Dissídio.
Realizar treinamentos para dirigentes e profissionais em legislação trabalhista e negociação.
Buscar a concretização da estrutura sindical com a
concessão da carta sindical ao sindicato das cooperativas de crédito.
Apoiar as ações dos sindicatos que compõem a
Fecoopar.
Prestar suporte técnico à área de recursos humanos das cooperativas.
Coordenar as negociações sindicais.
Defender ações no contencioso, envolvendo questões sindicais e trabalhistas.
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