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MENSAGEM DA DIRETORIA

Para o cooperativismo, 2012 foi especial de- trabalho de gestão, formação, treinamento e capavido à celebração do Ano Internacional das Coope- citação de cooperados, dirigentes e colaboradores,
rativas. O trabalho realizado pelo setor em todas as desenvolvido pelas cooperativas com o apoio do
partes do mundo ganhou o reconhecimento da Or- Sistema Ocepar, por meio do Sescoop/PR. Investir
ganização das Nações Unidas, responsável por essa nos jovens e formar novas lideranças também foi
homenagem. Ao falar sobre a iniciativa, o secretá- uma preocupação constante do cooperativismo pario-geral da entidade, Ban Ki-monn, afirmou que “as ranaense.
cooperativas existem para mostrar à comunidade

No processo de transformação dos produ-

internacional que é possível buscar viabilidade eco- tos primários, hoje, mais de 43% do faturamento
nômica com responsabilidade social”. São fatos que das cooperativas do Paraná provém de produtos
evidenciam o início de uma nova percepção das industrializados. Isso ocorre graças aos investimensociedades brasileiras e mundial sobre esse mode- tos feitos pelo setor. Mais de R$ 5,7 bilhões foram
lo diferenciado de organização, que beneficia atu- aplicados nos últimos cinco anos em projetos direalmente mais de um bilhão de pessoas nos mais
diversos países.
No Paraná, o cooperativismo tem crescido

R$ 1,5 bilhão

de forma consistente, abrigando mais de 2,5 mi-

em tributos recolhidos

lhões de paranaenses e propiciando condições

US$ 2,1 bilhões

para a viabilização das atividades de 900 mil cooperados, contribuindo com mais de 1,6 milhão de
postos de trabalho.
Em 2012, mesmo com problemas climáticos
adversos que afetaram a safra agrícola, a movimentação econômica do cooperativismo para-

Exportações

R$ 1,3 bilhão
Investidos pelas cooperativas
em 2012

naense, contemplando todos os ramos, cresceu
19,3%, perfazendo R$ 38,5 bilhões.
Esse crescimento foi alicerçado num forte cionados à melhoria da infraestrutura, ampliação
da industrialização e inovação tecnológica, visando

R$ 38,5 bilhões
Movimentação econômica
das cooperativas

1,9 milhão
de usuários das cooperativas
de saúde

R$ 13 bilhões
de ativos das cooperativas
de crédito

garantir serviços de qualidade aos cooperados. Somente em 2012, cooperativas dos diferentes ramos
alcançaram R$ 1,3 bilhão em investimentos.
Ressaltamos ainda o importante papel desenvolvido pelo ramo crédito, que superou a casa dos
R$ 13 bilhões de ativos em 2012. São cooperativas
que vêm democratizando o acesso ao crédito a milhares de pessoas por meio de sua capilaridade e
forte vínculo com as ações locais e regionais. Com
certeza, este será o ramo que continuará crescendo
de forma sustentável, propiciando alavancar investimentos para os setores produtivos.
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Na saúde, mais de 1,9 milhão de usuários das
cooperativas fazem do setor um instrumento imprescindível nas ações voltadas a essa área no Paraná.
No campo do transporte, o cooperativismo
ganha espaço e vem se organizando para além da
defesa dos interesses comuns, ampliando de forma
profissional a relação com os demais ramos, sempre
em busca da viabilização das atividades dos cooperados.
Da mesma forma, na infraestrutura, no trabalho, na educação, no turismo e lazer, as cooperativas
têm envidado esforços para, de forma coletiva e disciplinada, trabalhar em prol de seus cooperados.
Mesmo crescendo em percentual acima do
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o cooperativismo tem grande preocupação quanto às deficiências estruturais existentes no País, principalmente pela alta demanda por investimentos em
portos, ferrovias, rodovias, estradas e energia. Há
ainda necessidade de reformas nas áreas tributária e trabalhista e também estamos aguardando a
regulamentação do ato cooperativo e da lei geral
das cooperativas.
Apesar desses desafios, o setor contabilizou
várias conquistas ao longo de 2012. Por isso, queremos agradecer àqueles que nos apoiaram nesse
período: ao governo federal, estadual e dos municípios, na discussão e implementação de políticas

4.999

Eventos realizados pelo Sescoop/PR

144.445
Participantes

que viabilizaram projetos de interesse do cooperativismo; aos deputados federais e senadores que
compõem a Frencoop, pela dedicação em favor dos
interesses dos milhares de cooperados no Congresso Nacional; aos deputados estaduais, que têm contribuído de forma decisiva na aprovação de projetos
que beneficiam o cooperativismo.
Também, aos presidentes das Federações e
Associações com as quais temos tido um excelente
relacionamento e alcançado progressos na busca
pelo aprimoramento das políticas públicas que afetam o setor produtivo, através da atuação do G-7 e
do Fórum Permanente Futuro 10 Paraná, e à nossa
mater (OCB), pelas ações que desenvolve em Brasília em defesa do cooperativismo.
Aos presidentes, dirigentes, líderes, senhoras,
jovens, cooperados e profissionais das cooperativas
e do Sistema Ocepar, o nosso agradecimento pelo
empenho e dedicação na construção de um cooperativismo sólido, que vem prestando relevantes
serviços à sociedade.
Agradecer, ainda, aos cooperados, objetivo
de todo nosso esforço, pelo excepcional trabalho

236

Cooperativas filiadas

900 mil
Cooperados

1,6 milhão
de postos de trabalho gerados

que desenvolvem, e aos diretores e conselheiros da
Ocepar, Sescoop/PR e Fecoopar, pelo apoio e dedicação na discussão e deliberação dos assuntos que
envolvem o cooperativismo paranaense.
Por fim, agradecer a Deus por nos ter propiciado condições de melhorar a vida das pessoas,
por meio da cooperação e da solidariedade.
A Diretoria

8
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INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS
DO COOPERATIVISMO DO PARANÁ EM 2012

O cooperativismo é um sistema capaz de unir
desenvolvimento econômico e bem-estar social. A
preocupação com a cidadania, com o meio ambiente e com a sociedade faz parte da cultura cooperativista paranaense, que tem sua base na produção e
distribuição de riquezas. As cooperativas também investem na capacitação das pessoas, proporcionando
melhores condições e qualidade de vida a milhares
de paranaenses.
Em 2012, o faturamento do cooperativismo
cresceu no Estado 19,3% em relação ao ano anterior,
chegando a R$ 38,5 bilhões. O número de cooperados aumentou em 100 mil.
Os resultados obtidos pelo setor decorrem do
profissionalismo das cooperativas e de um trabalho
feito de forma planejada, em sinergia com o Sistema
Ocepar, que sempre procura fornecer ferramentas
destinadas ao aperfeiçoamento da gestão, inovação
de processos, melhoria das legislações e viabilização
de recursos para o desenvolvimento das atividades
das cooperativas e dos cooperados.

1 - ÍNDICES DE DESEMPENHO ECONÔMICO:
• 236 cooperativas
• R$ 38,5 bilhões em faturamento
• US$ 2,1 bilhões em exportações
• R$ 1,3 bilhão em investimentos
• R$ 13 bilhões em ativos das cooperativas de crédito
• 56% da produção agrícola do Paraná foi
comercializada pelas cooperativas.
• 1,9 milhão de usuários das cooperativas de saúde
2 - ÍNDICES DE DESEMPENHO SOCIAL
2.1 - Indicadores sociais – funcionários
• 67 mil empregos diretos, dos quais, 36,2% de mulheres
• R$ 2,07 bilhões pagos a funcionários na forma de salários
• R$ 312,82 milhões pagos em benefícios aos funcionários
2.2 - Indicadores sociais – cooperados
• 900 mil cooperados, sendo 100 mil novos em 2012
• R$ 1,29 bilhão de resultados distribuídos
• R$ 10,15 milhões de investimentos em saúde
2.3 – Indicadores sociais – comunidade em geral
• R$ 1,5 bilhão em impostos recolhidos
• R$ 50 milhões em investimentos na área ambiental

10
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AÇÕES COMEMORATIVAS AO ANO
INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS

Mesa diretora do Senado Federal na sessão comemorativa ao Ano Internacional

AÇÕES COMEMORATIVAS AO
ANO INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS
A Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) declarou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas, destacando a contribuição das
cooperativas para o desenvolvimento social e econômico dos cooperados e das comunidades onde
atuam e reconhecendo o trabalho do setor para a
redução da pobreza, geração de emprego e integração social.
Além de aumentar a consciência pública sobre
a importância do setor, essa iniciativa da ONU objetivou promover a expansão do cooperativismo e, ainda,
incentivar os governos a estabelecer políticas, leis e regulamentos propícios para a formação, crescimento e
estabilidade do setor cooperativista.
Sessão no Congresso Nacional
Para comemorar o Dia Internacional das Cooperativas, o Congresso Nacional convocou uma sessão solene, ocorrida no dia 6 de julho, no plenário
do Senado. Na oportunidade, também foi destacada
a celebração do Ano Internacional das Cooperativas.
O presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), senador Waldemir Moka (MS), presidiu a mesa diretora, composta ainda pelo presidente
do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas; ministro da
Agricultura, Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho; secretário Executivo do Mapa, José Carlos
Vaz; diretor de Assuntos Especiais do Banco Central,
Luis Edson Feltrim; diretor Jurídico da Unicafes, Da-

niel Rech; diretor Executivo da Unisol, Nilo Barrios, e
presidente da Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados, deputado Raimundo Gomes de Matos (CE).
Já no dia 04 de julho, uma rápida cerimônia
de abertura marcou o início da exposição “Cooperativas constroem um mundo melhor”, alusiva ao
Ano Internacional e promovida pela Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), que permaneceu
durante 15 dias no espaço Mário Covas, da Câmara
dos Deputados.

Plenário do Senado Federal na sessão comemorativa ao Ano Internacional

Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito
Homenageando o Ano Internacional das Cooperativas, a presidente da República, Dilma Rousseff,
sancionou, no dia 08 de maio de 2012, a Lei nº 12.620,
que instituiu o Dia Nacional do Cooperativismo de
Crédito, a ser comemorado anualmente no dia 28 de
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AÇÕES COMEMORATIVAS AO ANO
INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS

dezembro. A data escolhida é a mesma da fundação
da Sicredi Pioneira, em Nova Petrópolis, no Rio Grande
do Sul, em 1902.
Dessa forma, o governo federal demonstrou reconhecimento ao trabalho realizado pelo sistema de
crédito cooperativo que, após seu ressurgimento, em
1980, conquistou espaço, tendo sido contemplado
pela Lei Complementar nº 130, que o incluiu no Sistema Financeiro Nacional e, agora, obtendo seu dia
comemorativo.
Sessão na Assembleia Legislativa do Paraná
No dia 25 de junho, a Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) promoveu uma sessão solene para
homenagear o setor cooperativista. Presidentes e
representantes de cooperativas dos mais diversos
ramos e colaboradores do Sistema Ocepar prestigiaram a solenidade.
Ao abrir a sessão, o presidente da Assembleia,
deputado Valdir Rossoni, informou que o grande expediente havia sido destinado à comemoração do Ano
Internacional das Cooperativas por proposição do deputado Teruo Kato, coordenador da Frente Parlamentar
do Cooperativismo do Paraná, em reconhecimento ao
trabalho realizado pelas cooperativas para a redução
da pobreza, geração de emprego e integração social.
Estavam presentes em plenário 48 deputados de um
total de 54.

Sessão comemorativa ao Ano Internacional das Cooperativas na Assembleia Legislativa do Paraná

Mesa diretora do evento comemorativo ao
Ano Internacional das Cooperativas na Assembleia Legislativa do Paraná

Teruo Kato ressaltou que aquela Casa de Leis
não poderia deixar de prestar homenagem a um sistema que é um exemplo de sucesso no Paraná.
Na oportunidade, o presidente da Ocepar, João
Paulo Koslovski, destacou que a celebração do Ano
Internacional representava uma oportunidade ímpar
para que os cooperativistas pudessem mostrar à sociedade a aos governos o relevante papel que o setor desempenha no campo econômico e social. “De fato, as
cooperativas constroem um mundo melhor e a ONU
evidencia o reconhecimento às mais de um bilhão de
pessoas que integram as cooperativas em todo o mundo, pela grande transformação que estão promovendo
através da valorização das pessoas, distribuição de renda, geração de empregos, mas, sobretudo, na viabilização das atividades desenvolvidas pelos cooperados”.
O secretário de Estado da Agricultura, Norberto
Ortigara, ressaltou que o cooperativismo talvez seja a
forma mais antiga de associativismo, de agregação de
pessoas em busca de objetivos comuns.
Durante a solenidade, os deputados Augustinho
Zucchi, Nelson Luersen, Luciana Rafagnin, Elton Welter, Caíto Quintana, Élio Rusch, Adelino Ribeiro e Rasca
Rodrigues também se pronunciaram, enaltecendo as
ações das cooperativas do Paraná.
Outros eventos
O Sistema Ocepar realizou, de 22 a 24 de novembro, em Carambeí, na região paranaense dos
Campos Gerais, uma série de eventos comemorativos

12
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AÇÕES COMEMORATIVAS AO ANO
INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS

ao Ano Internacional das Cooperativas: o Encontro de
Núcleos Cooperativos, reunindo as lideranças cooperativistas de todo o Estado; o Fórum dos Diretores Executivos das Cooperativas; o Fórum do Ramo Transporte e
o Fórum Coop 2012.

Entrega da moeda comemorativa ao Ano Internacional das Cooperativas ao governador Beto Richa

A forma de atuação e os benefícios proporcionados pelo cooperativismo no Estado do Paraná foram
ressaltados pelo governador Beto Richa, que esteve
presente na abertura do Fórum Coop 2012, evento
que encerrou as celebrações do Ano Internacional das
Cooperativas, realizado pela Associação do Parque Histórico de Carambeí (APCH) e Sistemas Ocepar e OCB,
numa promoção integrada com as cooperativas Batavo, Castrolanda, Coopagrícola, Capal e Bom Jesus.

Participantes do Fórum Coop 2012

Selo comemorativo
Durante a “Conferência das Nações Unidas Rio+20”, realizada no mês de junho, no Rio de Janeiro,

foi lançado um selo alusivo ao Ano Internacional das
Cooperativas. A solenidade contou com a presença do
ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da
República, Gilberto Carvalho; do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Alberto Portanova
Mendes Ribeiro Filho; do embaixador especial da FAO
para o cooperativismo, Roberto Rodrigues e do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.
O selo tem como foco a sustentabilidade e foi
ilustrado com a árvore “Ipê Amarelo”. Ao todo, foram
produzidas 40 mil unidades pelos Correios.
Bilhete especial da Loteria Federal
A Caixa Econômica Federal emitiu bilhete especial da Loteria Federal com o logotipo criado pela ONU
para celebrar o Ano Internacional das Cooperativas. O
sorteio aconteceu em 07 de julho, quando se comemorou o Dia Internacional do Cooperativismo.

Moeda em prata
Uma moeda comemorativa também foi lançada
durante o Fórum Banco Central de Inclusão Financeira, realizado em Porto Alegre, de 29 a 31 de agosto de
2012. Cunhada em prata, a moeda apresenta a logomarca oficial do Ano Internacional das Cooperativas
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AÇÕES DE DESTAQUE
EM ÂMBITO NACIONAL

e o slogan “Cooperativas constroem um Mundo Melhor”. Inicialmente, foram produzidas 3.500 unidades,
podendo-se atingir o limite máximo de 10 mil moedas.
Painel na BR 277

Conselhos Fiscal e de Ética para o mandato 2012/2016
durante Assembleia Geral Ordinária (AGO), no dia 26
de abril, em Brasília (DF). A AGO foi realizada conforme o novo modelo de governança, aprovado em
estatuto da OCB e que resultou do planejamento
estratégico elaborado para o período 2009-2013 e
das diretrizes do XIII Congresso Brasileiro do Cooperativismo.
Neste formato, existe a separação da estrutura
de gestão e diretiva, traduzindo, assim, um modelo de
atuação sistêmica cooperativista, que passou a contar com uma diretoria composta por cinco membros
efetivos e cinco suplentes, representando cada região
geográfica do país. O presidente da Ocepar, João Paulo
Koslovski, foi eleito diretor, representando a Região Sul
e, também, secretário-geral da Diretoria. Márcio Lopes
de Freitas foi indicado como presidente executivo da
organização.

Painel alusivo ao Ano Internacional das Cooperativas na BR 277, saída norte de Curitiba

O Ano Internacional das Cooperativas foi divulgado pelo Sistema Ocepar por meio de mensagens
disparadas em um local estratégico: a passarela ecológica localizada na BR 277, na saída de Curitiba para
o interior do Estado, nos dois sentidos. Nos painéis,
apareceram de modo alternado as frases “A ONU declarou: Cooperativas Constroem um Mundo Melhor” e
“Cooperativas do Paraná geram emprego e renda com
produtos e serviços de qualidade”. A divulgação iniciou
em julho e prosseguiu até o dia 07 de agosto. Nesse
período foram, ao todo, 28.992 inserções.

AÇÕES DE DESTAQUE EM ÂMBITO NACIONAL
Diretoria da OCB
A Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) elegeu sua nova diretoria e os membros dos

Composição da nova diretoria da OCB: Haroldo Max de Souza (OCB-GO), André Pacelli
Viana (OCB-PB), Ricardo Benedito Khouri (OCB-TO), Esthério Sebastião Colnago (OCB-ES),
Marco Antonio Zordan (Ocesc), João Nicédio Alves Nogueira (OCB-CE), Edivaldo Del Grande (Ocesp), Celso Ramos Régis (OCB-MS), Petrúcio Pereira de Magalhães Junior (OCB-AM)
e João Paulo Koslovski (Ocepar)

Atuação dos Conselhos Especializados
Os Conselhos Especializados da OCB são órgãos
consultivos que tem por objetivo proporcionar uma
gestão cooperativista mais próxima das necessidades
de cada ramo. Sua função principal é discutir propostas de interesse do setor, encaminhando-as à Diretoria
para as providências necessárias.
A partir de 2012, os diretores passaram a acompanhar as atividades dos Conselhos com a finalidade
de buscar maior sintonia no trabalho de mobilizaçãojunto aos órgãos competentes.
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8º Prêmio Cooperativa do Ano
A entrega da oitava edição do Prêmio Cooperativa do Ano ocorreu no dia 20 de novembro, em Brasília (DF), com a presença de lideranças e representantes
do setor. Projetos de 21 sociedades cooperativas de
dez estados brasileiros foram consagrados vencedores,
concorrendo nas categorias Desenvolvimento Sustentável; Cooperativa Cidadã; Comunicação e Difusão do
Cooperativismo; Fidelização; Benefício; Atendimento e
Inovação e Tecnologia.

da lei foi o mais intenso dos últimos dez anos no Congresso Nacional. O setor cooperativista se mobilizou e
mostrou sua força, participando tanto tecnicamente
como politicamente de todo o processo envolvendo a
discussão e a aprovação da legislação.
No dia 25 de abril, o texto do novo Código Florestal Brasileiro foi aprovado pelo plenário da Câmara
dos Deputados, com as mudanças propostas pelo relator, deputado Paulo Piau. Na sequência, foi enviado
para sanção da Presidência da República.

Entrega do Prêmio OCB às cooperativas Lar, C.Vale, Coagru e Unimed Curitiba

Quatro cooperativas do Paraná ficaram entre
as vencedoras da etapa nacional do Prêmio: a Lar, de
Medianeira, alcançou o primeiro lugar na categoria
Desenvolvimento Sustentável com o projeto “Aproveitamento de resíduos sólidos e tratamento de efluentes líquidos de abatedouro de aves para a produção
de petfood, biodiesel e geração de energia elétrica”; a
Coagru, de Ubiratã, obteve o segundo lugar na categoria Benefício, com o projeto Cooperidoso – Programa de Promoção do Idoso Rural; a C.Vale, de Palotina,
ficou em segundo lugar na categoria Comunicação e
Difusão do Cooperativismo, com o projeto Programa
Cooperjovem, e a Unimed Curitiba conquistou o terceiro lugar na categoria Inovação e Tecnologia, com o
projeto Gestão Integrada de Negócios e Tecnologia da
Informação.
Novo Código Florestal
Em 2012, o Brasil finalmente conquistou um
novo Código Florestal. O debate em torno da revisão

Sessão da Câmara dos Deputados do dia 25 de abril de 2012, que aprovou o Código Florestal

Durante a tramitação da matéria no Congresso
Nacional, a Ocepar procurou contribuir com o aperfeiçoamento da lei, apresentando estudos técnicos e sugestões
para os parlamentares se embasarem. Um dos levantamentos foi feito no ano passado em diversas propriedades
rurais, aplicando na prática o texto aprovado no Senado
Federal, no final de 2011, buscando demonstrar a necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre a produção
agropecuária e a proteção do meio ambiente. Foram realizadas simulações da aplicação da Lei nº 4.771, de 1965, em
comparação com o disposto no texto do PLC 30/2011, em
seis propriedades, com diferentes realidades de cobertura
florestal e localizadas em distintas regiões do Paraná.
A Ocepar também participou de audiências e
reuniões sobre o novo Código Florestal. Mobilizou as
lideranças para demonstrar os impactos e avanços que
o projeto de lei apresentava, visando buscar um marco
regulatório florestal que pudesse proporcionar seguran-
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ça jurídica aos produtores, a fim de se permitir a continuidade da produção agrícola e trazendo paz social pela
supressão da lacuna legislativa existente nessa área.

Porém, tendo em vista que a lei sancionada vetou
alguns artigos considerados fundamentais para o setor produtivo, contemplados com a edição da MP 571/12 e abrindo
espaço para algumas mudanças, a Ocepar e a OCB realizaram estudos e propuseram aos parlamentares 16 emendas.
Logo após a sanção, a área técnica da Ocepar
também promoveu quatro encontros regionais, com
objetivo de discutir a nova legislação com os profissionais das cooperativas, visando capacitá-los e esclarecer
as dúvidas existentes sobre o novo Código Florestal
Brasileiro. Os eventos foram realizados em Cascavel,
Maringá, Carambeí e São João.

Audiência ocorrida no Senado Federal com os senadores Sérgio Souza e Waldemir Moka

Os pontos do novo Código Florestal considerados essenciais foram ainda discutidos com diversas
autoridades, entre as quais, os ministros da Casa Civil,
Meio Ambiente e Agricultura. A presidência da Ocepar
fez contatos com mais de 30 parlamentares, levando
propostas para o aprimoramento da legislação.

Tramitação e votação da Medida Provisória
Uma Comissão Mista, formada por deputados federais e senadores, foi instalada no Congresso Nacional para

Sanção presidencial do Código Florestal
A presidente Dilma Roussef sancionou a Lei nº 12.651/12
em 25 de maio de 2012, vetando parcialmente o texto aprovado no Congresso Nacional. Na mesma data, foi editada a Medida Provisória nº 571/12, promovendo ajustes de conteúdo.

Reunião técnica com cooperativas sobre o novo Código Florestal

analisar o texto da MP 571/12 e as emendas propostas. O
processo envolveu muitas discussões e alterações foram
feitas na matéria. No entanto, a Câmara e o Senado Federal
conseguiram votá-la em tempo, levando a Presidente da
República a sancionar a Lei nº 12.727/2012, no dia 17 de outubro, com alguns vetos, mas pondo fim à discussão sobre o
Código Florestal, que se arrastava por mais de uma década.
A sanção do novo Código Florestal foi considerada um
marco legal para o país, trazendo tranquilidade ao setor rural
e criando parâmetros para se buscar o desenvolvimento sustentável, com equilíbrio entre a produção e o meio ambiente.

Frencoop Nacional
Criada em 1986, a Frencoop - Frente Parlamentar do Cooperativismo atua em defesa dos interesses
das cooperativas junto ao Congresso Nacional. É uma
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entidade de interesse público, suprapartidária e sem
fins lucrativos, de âmbito nacional. Os ideais do sistema cooperativista brasileiro inspiram a sua atuação.
Constituída para apoiar e defender as cooperativas,
também tem por objetivo promover a integração entre o Congresso Nacional e o sistema cooperativista,
visando estabelecer um ambiente legislativo favorável
ao desenvolvimento da doutrina do cooperativismo.
Nesses mais de 20 anos, a Frencoop aproximou
as propostas cooperativistas do processo decisório
político e teve uma participação constante no debate
com os três poderes da República. Atualmente, a Frente é composta por 251 parlamentares – 222 deputados
federais e 29 senadores – com representatividade em
todos os estados e na maioria dos partidos políticos.
Agenda Legislativa 2012
A OCB e a Frencoop promoveram o lançamento da sexta edição da Agenda Legislativa do Cooperativismo, no dia 28 de fevereiro, na Fundação Casa
do Cerrado, em Brasília (DF), com a presença de lideranças do setor e de diversas autoridades, como
o ministro da Agricultura, Jorge Alberto Portanova
Mendes Ribeiro Filho, o presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini e o presidente da Frente, senador
Waldemir Moka.
A convite do presidente do Sistema Ocepar,
João Paulo Koslovski, parlamentares paranaenses
participaram do evento, entre eles, o senador Sérgio
Souza, os deputados federais Eduardo Sciarra, Osmar
Serraglio, Dilceu Sperafico, Abelardo Lupion e Assis
do Couto. A Agenda traz os projetos de interesse do
cooperativismo que tramitam no Congresso Nacional com o posicionamento do setor a respeito de
cada um deles.
Em 2012, o documento englobou 57 proposições
e seis posicionamentos em relação a diversos temas, entre os quais, a Conferência Rio+20, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o papel das cooperativas na terceirização e Ato Cooperativo. Nessa edição, a Agenda trouxe
algumas novidades: um encarte especial sobre o Ano
Internacional das Cooperativas e o acréscimo de projetos de lei de interesse do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).

Sessão solene de lançamento da Agenda Legislativa 2012

AÇÕES VISANDO POLÍTICAS
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Casa Civil da Presidência da República
O presidente da Ocepar participou de várias
reuniões com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann, para tratar de políticas ligadas ao setor
cooperativo. Em 7 de março, foi discutido o tema
PAC Agropecuário, com a participação do secretário
executivo do Mapa, José Carlos Vaz, do diretor de
Agronegócio do Banco do Brasil, Osmar Dias, do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, e de outras
autoridades.

Reunião na Casa Civil para tratar de investimentos em infraestrutura

Um novo encontro ocorreu no dia 21 de novembro, no qual estiveram presentes os diretores da
Ocepar. Na ocasião, houve a apresentação de propostas de medidas estruturantes para o cooperativismo e
debatidos vários assuntos de interesse das cooperativas, focando a necessidade de solução das questões
emergenciais.
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Reunião da Diretoria com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann

Lideranças presentes no encontro com o ministro Mendes Ribeiro Filho, no Paraná

Ministério da Agricultura
No decorrer de 2012, as lideranças cooperativistas estiveram reunidas com o ministro da Agricultura, Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho,
em diversas ocasiões, com objetivo de discutir propostas para o desenvolvimento do cooperativismo e
do setor agropecuário.

O evento foi aberto pelo governador Beto Richa e
contou ainda com a presença do senador Sérgio Souza,
dos deputados federais Osmar Serraglio, André Zacharow e Alex Canziani, do secretário executivo Ministério
da Agricultura, José Carlos Vaz, e do então secretário de
política agrícola do Mapa, Caio da Rocha. O objetivo da
reunião foi promover maior aproximação da agricultura
e da agroindústria do Paraná com o Mapa.

Audiência da Diretoria da OCB com o ministro Mendes Ribeiro Filho

Na reunião ocorrida dia 10 de março, em Brasília, com a presença de dirigentes cooperativistas de
diversas regiões do País, foram entregues ao ministro
quatro documentos propondo a implantação de várias medidas, como apoio ao setor avícola e a desoneração da folha de pagamentos.
O ministro também participou de um encontro
com lideranças do setor agropecuário e cooperativista, promovido no dia 7 de maio, em Curitiba, pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
(Seab), Ocepar e Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep).

Plano Agrícola e Pecuário
O Programa Agrícola e Pecuário (PAP) da safra 2012/13
contemplou propostas apresentadas pela Ocepar e OCB. E,
devido ao fato do governo federal ter sinalizado o desejo de
alavancar ainda mais o cooperativismo, as duas entidades
começaram a analisar e discutir sugestões, apresentadas na
Casa Civil da Presidência da República e nos Ministérios da
Agricultura e da Fazenda. Para estruturação dos estudos foi
realizada uma série de eventos. Dois encontros aconteceram
em Curitiba, sendo que um deles teve a presença do ministro
da Agricultura, Mendes Ribeiro, e de sua equipe técnica.

Participação do ministro Mendes Ribeiro Filho em evento realizado em Curitiba
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Prodecoop
O Ministério da Fazenda remanejou recursos do
Prodecoop para outros programas, comprometendo o
andamento de vários projetos. Visando equacionar o
problema e restabelecer o montante destinado previamente, a Ocepar se mobilizou e os resultados foram
positivos. Por decisão do Conselho Monetário Nacional, foram realocados R$ 850 milhões ao programa.
Para o ano safra 2012/2013, o limite de financiamento por cooperativa foi elevado para R$ 100 milhões e o total de recursos para R$ 2 bilhões. Já os juros
foram reduzidos de 6,75% para 5,5% ao ano.
Procap-Agro
Em relação ao Procap-Agro, o montante de recursos
alocados passou de R$ 2 bilhões para R$ 3 bilhões e o limite
de financiamento na linha Procap-Agro Giro aumentou de
R$ 25 milhões para R$ 50 milhões por cooperativa.
Como crédito emergencial, foram alocados R$
200 milhões para renegociação de débitos de associados afetados pela estiagem, objetivando alongar seus
débitos junto às cooperativas agropecuárias, com limite
de R$ 10 milhões por cooperativa e juros de 5,5% ao ano.
Os encargos financeiros para a modalidade integralização de cotas partes baixou de 6,75% para
5,5% ao ano. Todavia, para capital de giro, a redução
foi pequena, de 9,5% para 9% ao ano, motivando várias
gestões e reuniões com o governo para baixar o percentual para 5,5%, ainda não conseguido.
Progeren
A OCB e a Ocepar solicitaram ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a
inclusão das sociedades cooperativas no rol dos beneficiários do Programa de Apoio ao Fortalecimento da
Capacidade de Geração de Emprego e Renda (Progeren). O programa financia capital de giro de até R$ 50
milhões ou 20% da receita operacional bruta da cooperativa do setor lácteo, o que for menor, com juros de
TJLP, mais encargos dos agentes financeiros e prazo de
até 3 anos para pagamento. O pleito foi atendido por
meio de alterações nos normativos do banco.

Política para o trigo
A dificuldade de comercialização do trigo paranaense levou a Ocepar a reivindicar ao Ministério
da Agricultura a realização de leilões de Prêmio de
Escoamento de Produto (PEP), com objetivo de buscar mercado para o cereal. O ministério, entendendo
o problema, realizou diversos leilões nessa modalidade. Com isso, o mercado normalizou e os produtores tiveram acesso ao preço mínimo. No Paraná,
foram vendidas 615 mil toneladas do produto das
cooperativas.
Para a safra 2012, o preço mínimo foi reajustado em 5% e o Ministério da Agricultura anunciou antecipadamente a política de apoio à comercialização
de até 2,5 milhões de toneladas por meio de leilões
de PEP/Pepro e de 300 mil toneladas em AGF. Porém,
devido às condições de mercado favorável, não houve
intervenção do governo.
Renegociação de débitos
Tendo em vista a falta de chuvas nas regiões produtoras na safra de verão, a Ocepar reivindicou várias
medidas para apoiar os agricultores e cooperativas. O
governo federal lançou as seguintes medidas: renegociação das dívidas de custeio e investimento do crédito
rural, vencíveis em 2012 e, ainda, concessão de crédito
emergencial de R$ 40 mil por produtor para renegociação de débitos referentes à aquisição de insumos pelos
agricultores nas cooperativas.
Ibama
A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
(TCFA) foi criada pela Lei nº 10.165, sendo que, na época, as cooperativas se cadastraram no Ibama como entidades sem “fins lucrativos”. Porém, várias delas foram
notificadas em 2012 sob a alegação de que o cadastro
estava errado. Isso exigiu a imediata correção e pagamento referente aos últimos cinco anos pela classificação que o órgão entendia como correta.
A Ocepar foi acionada pelas cooperativas e tratou da questão com os representantes do Ibama no
Paraná e depois em Brasília. Como resultado da ação, o
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órgão reconheceu que houve falha e alterou seu sítio
eletrônico para possibilitar que as cooperativas fizessem um novo cadastramento como “Entidades sem
finalidade lucrativa não filantrópica”, regularizando a
situação e não exigindo a cobrança retroativa aos últimos cinco anos.
Zoneamento agrícola da soja
Em função das mudanças que o Ministério da
Agricultura promoveu no zoneamento para o plantio
da soja no Paraná, alterando de 20 de setembro para 01
de outubro o início do plantio, a Ocepar realizou reuniões com as cooperativas e com a Embrapa para dar
respaldo técnico e solicitar ao ministério mudanças nos
critérios adotados. Prontamente, o Mapa publicou a retificação da Portaria N° 135, promovendo ajustes no zoneamento, atendendo as solicitações das cooperativas.
Limites de crédito aos produtores rurais
Devido ao aumento dos custos de produção, a
Ocepar pleiteou a elevação dos limites de crédito para
aquisição de insumos e de pré-custeio para fornecimento aos cooperados. O governo federal atendeu à
solicitação, alterando o valor, que passou de R$ 150 mil
para R$ 200 mil por produtor. Em relação ao milho, o
teto adicional para financiamento de custeio aumentou de R$ 500 mil para R$ 800 mil, em operações de
crédito contratadas a taxas de juros de 5,5% ao ano.
Medidas de apoio à suinocultura
Diante da crise da suinocultura, provocada pela
elevação de custos e dificuldades nas exportações, a
Ocepar promoveu diversas gestões junto aos governos federal e estadual para dar apoio ao setor. As mobilizações culminam com a aprovação de medidas como
a fixação de preço mínimo para o suíno; crédito para a
aquisição de leitões e retenção de matrizes e prorrogação das operações de crédito para suinocultores.
Medidas de apoio ao setor citrícola
Outras medidas foram solicitadas para sanar
as dificuldades enfrentadas pelo setor da laranja, le-

vando o governo federal a fixar um preço mínimo de
R$ 10,10 por caixa de laranja. Como apoio ao setor,
também foi alongado o prazo para pagamento do
custeio com vencimento em 2012 por cinco anos, em
parcelas anuais, a partir de 2013. Para as parcelas de
2012, de operações de investimento ou de custeio
prorrogado em anos anteriores, o pagamento poderá
ser efetivado um ano após o vencimento da última
parcela prevista no contrato atual. Foi ainda criada
uma linha de manutenção de pomares com limite de
R$ 150 mil por produtor, com juros de 5,5% ao ano e
prazo de até cinco anos. Além disso, abriu-se a possibilidade de contratação de operações de garantia do
preço ao produtor (EGF).
Medidas de apoio ao setor da maçã
Foi autorizada a composição de dívidas por
meio da contratação de operação de crédito rural com
recursos do BNDES para liquidação de operações de
crédito rural de investimento contratadas por produtores de maçã, bem como a liberação de até R$ 300
milhões com prazo do financiamento de até 10 anos,
incluindo um ano de carência, e taxa de juros de 7,5%
ao ano. Poderão ser renegociadas as dívidas originárias
de uma ou mais operações do mesmo mutuário contratadas até 30 de dezembro de 2010.
IOF sobre hedge
O governo federal, por intermédio da Medida
Provisória nº 539/2011, convertida na Lei nº 12.534,
taxou as operações com derivativos em até 25% de
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), trazendo
sérios problemas para os contratos de derivativos de
proteção cambial (hedge) de produtos agropecuários.
A Ocepar intercedeu junto aos parlamentares
para isentar as operações com produtos agropecuários, mas não teve êxito.
Assim que a Lei nº 12.534 foi sancionada, atuou
junto ao Executivo que, sensibilizado com a situação,
baixou o Decreto nº 7.669, de 15 de março de 2012, estabelecendo alíquota “zero” de IOF nas operações para
produtos agropecuários.
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Esta conquista foi resultado de trabalhos feitos a
partir da MP 539/2011, em que o sistema cooperativista
convenceu o governo de que a implementação da medida dificultaria o acesso dos produtores aos mecanismos de proteção de preços de produtos agropecuários.
PIS e Cofins ao setor cafeeiro
A Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012, estabeleceu nova sistemática de incidência do PIS/Cofins do
modelo societário para o produto em si (bovinos, aves
e suínos) e para a cadeia do café. Resultante de estudos e pleitos do setor cafeeiro e das cooperativas, a lei,
em seus artigos 4º a 7º, suspendeu a incidência dessas
contribuições em toda a cadeia do café, incentivando
a indústria cafeeira pela concessão de crédito presumido de 80% (antes era de 35%) nas aquisições para
industrialização e de 10%, no caso de comercialização
dos grãos no mercado interno e/ou exportações.
Cooperativas de radiotáxi
Por meio da Lei nº 12.649, de 17 de maio de
2012, permitiu-se a exclusão de operações classificadas como “ato cooperativo” da base de cálculo do PIS/
Cofins cumulativo e a remissão da dívida com estes
tributos das cooperativas de radiotáxi. Essa medida,
resultante da Conversão da MP 549/2011, foi fruto de
pleitos da OCB e da Ocepar, a pedido das cooperativas
de táxi.
A mesma lei permitiu às cooperativas de radiotáxi excluir da base de cálculo da contribuição para o
PIS/Cofins e Pasep, os valores repassados aos associados pessoas físicas decorrentes de serviços prestados
em nome da cooperativa, bem como, foram remidos
os créditos tributários dessas cooperativas decorrentes
das referidas contribuições.
Desoneração da folha de pagamento
O governo federal iniciou o processo de desoneração da folha de pagamentos por meio da Lei nº
12.715/2012, originária da MP 563 (PLV 18), incluindo
o setor têxtil e uma variedade de outros segmentos.
Tendo em vista que essa MP, ao invés de reduzir,
aumentou a tributação em alguns setores como o de

cereais e de suínos vivos, a Ocepar e OCB trabalharam
inicialmente junto ao Congresso Nacional e à Receita
Federal para mudar o texto. Também atuaram junto à
Casa Civil da Presidência da República. Ao sancionar
a Lei nº 12.715, o governo acabou por vetar os itens
solicitados. Porém, na sequência, os pleitos das cooperativas foram contemplados com a publicação da MP
582/2012, que incluiu mais 25 setores entre os beneficiados da desoneração.
Alteração do Imposto de Renda
A Lei nº 7.713/1988 foi alterada pela Medida Provisória nº 582/2012, passando a tributação pelo Imposto
de Renda dos serviços de transporte de 40% para 10%
do rendimento bruto do transporte de cargas realizado
pelos autônomos, atendendo a pleito da Ocepar.
Limite de peso por eixo de caminhões
A questão do peso entre eixos vem sendo objeto de reivindicações da Ocepar há vários anos. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) vem adotando
medidas paliativas sistematicamente, sendo que a última ocorreu no mês de janeiro de 2013, estendendo
a prorrogação da tolerância de 7,5% até que estudos
demonstrem melhor a realidade do setor.
Fundo Garantidor às cooperativas de crédito
O Banco Central (BC) baixou a Resolução 4.150,
de 30 de outubro de 2012, criando o Fundo garantidor
de créditos de cooperativas (FGCoop). Com o FGCoop,
as cooperativas irão dispor das mesmas condições dos
bancos para garantir os depósitos dos associados. O
próprio sistema cooperativo irá gerir o FGCoop, pois
se trata de um fundo privado, cuja criação surgiu de
discussões no Conselho Especializado da OCB, vindo
ao encontro da necessidade de modernização do cooperativismo de crédito.
Cooperativas de trabalho são regulamentadas
Após longo período de discussão no Congresso Nacional, no ano passado foi sancionada a Lei nº
12.690, que regulamentou a atuação das cooperativas
de trabalho. A expectativa do ramo é de que, com o
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novo marco regulatório, as cooperativas que atuam
nesse segmento tenham melhores condições para se
desenvolverem.

AÇÕES INSTITUCIONAIS DO SISTEMA OCEPAR
Assembleia Geral
A prestação de contas do exercício de 2011 do
Sistema Ocepar foi aprovada durante Assembleia Geral
Ordinária (AGO) realizada no dia 02 de abril de 2012,
na sede da entidade, em Curitiba, com a presença de
cerca de 80 dirigentes cooperativistas. Cumprindo o
que rege o Estatuto Social, os dirigentes das cooperativas reúnem-se uma vez por ano para deliberar sobre o
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demonstrações dos resultados, metas de trabalho, além do orçamento para o exercício seguinte.

questões de interesse das cooperativas e o trabalho em
prol da organização do cooperativismo do Paraná. As
declarações demonstraram não apenas a aprovação
em relação ao trabalho da entidade, mas também reconhecimento ao importante papel desempenhado
pela Organização.
Na opinião dos dirigentes, o crescimento das
cooperativas do Paraná é reflexo do modelo de cooperativismo praticado no Estado, capitaneado pela
Ocepar, cujos resultados do trabalho realizado ao longo dos anos consolidam o cooperativismo paranaense e o prepararam para o futuro, com profissionalismo
dotando-o de ferramentas de gestão e de capacitação
de recursos humanos capazes de alavancar seu crescimento, gerando oportunidades aos seus cooperados,
colaborados e para a economia do Paraná.
Atividades da Diretoria em 2012
A diretoria reuniu-se 10 vezes no ano. Em suas
deliberações foram tratadas questões relativas ao cooperativismo paranaense, ações junto aos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito federal e
estadual, como também o acompanhamento da execução do Plano de Ação aprovado pela Assembleia Geral. A primeira reunião ocorreu no dia 06 de fevereiro de
2012, no estande da Ocepar montado no Show Rural
Coopavel, em Cascavel.

Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/04/2012

Na oportunidade, o presidente João Paulo Koslovski destacou que as cooperativas do Paraná encerraram
2011 superando as expectativas de aumento na movimentação econômica, inicialmente prevista em R$ 30 bilhões, mas que atingiu R$ 32 bilhões, o que representou
um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. “Isso
espelha a grandeza do cooperativismo paranaense, não
só em relação aos números econômicos, mas também
na área social, demonstrando que é possível avançar com
segurança, qualidade e profissionalismo”, disse Koslovski.
Dirigentes destacam atuação
Durante a Assembleia, os dirigentes destacaram como positiva a atuação da Ocepar em torno de

Primeira reunião da Diretoria da Ocepar em 2012, realizada no Show Rural Coopavel

Emater homenageia a Ocepar
O diretor presidente da Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), Rubens
Niederheitmann, participou de reunião da diretoria
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ocorrida em 09 de julho. Na oportunidade, ele entregou ao presidente do Sistema Ocepar, João Paulo
Koslovski, uma placa alusiva ao Ano Internacional das
Cooperativas.

teriosamente o plano financeiro e acompanhando
sua execução.

Reunião do Conselho Fiscal
Participação do presidente da Emater na reunião da Diretoria

Atividades do Conselho Fiscal
Na AGO do Sistema Ocepar realizada em abril,
foram eleitos e empossados os membros do Conselho
Fiscal para a gestão 2012/16. Os titulares eleitos foram:
Paulo Roberto Fernandes Faria, José Rubens Rodrigues
dos Santos e Lauro Osmar Schneider, tendo como suplentes: Paulo Henrique Cariani, Tácito Octaviano Barduzzi Júnior e Urbano Inácio Frey.

AÇÕES DE DESTAQUE EM ÂMBITO ESTADUAL
Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o Projeto de Lei que estabelece a Política Estadual de Apoio ao
Cooperativismo, de iniciativa dos deputados estaduais Pedro Lupion e Ney Leprevost. O documento foi sancionado
pelo governador Beto Richa no dia 07 de maio, com vetos.
Por ter descaracterizado o conteúdo original, o governo do Estado apresentou o Projeto de Lei 421/2012,
incluindo dispositivos estabelecidos em consenso com
os poderes Executivo, Legislativo e Ocepar. Dessa forma,
a Assembleia aprovou e o governador sancionou a Lei
n° 17.345, em 25 de outubro de 2012, consubstanciando
a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo.

Membros do Conselho Fiscal da Ocepar eleitos na AGO de 02 de abril

O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e três suplentes, eleitos em Assembleia Geral para um mandato de quatro anos. Em
2012, os conselheiros fiscais reuniram-se quatro
vezes. Desenvolveram seus trabalhos de fiscalização das finanças e do patrimônio, analisando cri-

Presentes na solenidade de 25 de outubro no Palácio Iguaçu, o governador Beto Richa,
o presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, o secretário de Agricultura e
Abastecimento, Norberto Ortigara, o deputado Estadual Pedro Lupion, e o presidente da
Codapar, Silvestre Tino Staniszewski.
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Dia Estadual do Cooperativismo
O governador Beto Richa sancionou, no dia 02
de janeiro de 2013, a Lei nº 17.455, que institui o Dia
Estadual do Cooperativismo, a ser comemorado anualmente em 04 de julho. A celebração da data foi proposta pelo ex-deputado estadual Marcelo Rangel, que
deixou a Assembleia Legislativa para assumir a prefeitura de Ponta Grossa. Além de Richa e de Rangel, assinam a nova lei o secretário de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto Ortigara, e o então Chefe
da Casa Civil em exercício, Loriane Leisli Azeredo.
Frencoop Paraná
A Frente Parlamentar do Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado
Teruo Kato e composta por 10 parlamentares, foi criada
com objetivo de promover ações políticas em defesa
do cooperativismo paranaense. Sua missão é contribuir
para o aperfeiçoamento do marco regulatório de interesse do sistema cooperativista, a partir de uma atuação articulada dos deputados com o setor, bem como
aproximar os líderes cooperativistas do processo político-decisório, sendo um elemento fundamental para a
representação política do Sistema Ocepar.

Dentre as ações da Frencoop/PR efetivadas em
2012 constam a aprovação da Lei Cooperativista Estadual e a realização da sessão solene em homenagem ao
Ano Internacional das Cooperativas, no dia 25 de junho.
Em visita à Ocepar, os deputados estaduais
Nelson Luersen e Teruo Kato, no dia 27 de novembro,
convidaram a Organização para audiência pública
convocada pela Assembleia Legislativa do Paraná,
ocorrida no dia 3 de dezembro, que tratou dos problemas da avicultura.

Deputados Teruo Kato e Nelson Luersen em reunião com o presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski

Audiências e visitas de parlamentares
No decorrer de 2012, ocorreram várias visitas e
audiências com parlamentares estaduais e federais,
com objetivo de discutir sugestões de mudanças na
legislação. Estiveram presentes na Ocepar os deputados estaduais: Teruo Kato, Nelson Luersen, Jonas
Guimarães, Cleiton Kielse, Pedro Lupion, Elton Welter,
Antônio Anibelli, Elio Rush e Péricles de Mello; deputados federais Reinhold Stephanes, Osmar Serraglio, Alex
Canziani, Luiz Nishimori, Eduardo Sciarra, Nelson Meurer, Dilceu Sperafico, Abelardo Lupion, André Vargas e
André Zacharow e o senador Sérgio Souza.

Deputados Teruo Kato, Nelson Luersen e Jonas Guimarães em visita à Ocepar

A Frencoop/PR foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná no dia 21 de novembro de 2011 e
instalada em 10 de dezembro do mesmo ano. O autor
do requerimento que propôs a criação da Frente foi o
deputado Teruo Kato.
Integram a Frente os parlamentares Adelino Ribeiro,
Ademir Bier, Elton Welter, Jonas Guimarães, Nelson Luersen,
Pedro Lupion, Luciana Rafagnin e professor Lemos.

Reunião do senador Sérgio Souza com o presidente João Paulo Koslovski

24

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

AÇÕES DE DESTAQUE
EM ÂMBITO ESTADUAL

Liberação de recursos para investimento
Em continuidade aos trabalhos realizados pela
Ocepar com o propósito de viabilizar recursos para os
investimentos das cooperativas, ocorreu, no dia 20 de
março, uma solenidade no Palácio Iguaçu para assinatura de contratos e convênios de financiamentos do
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) com cooperativas, destinados a investimentos
em projetos agroindustriais, no valor de R$ 66 milhões.
Também, durante a solenidade de abertura do Fórum
dos Presidentes, o governador Beto Richa e os representantes do Paraná na diretoria do BRDE assinaram
contratos de financiamento com 14 cooperativas. Em
2012, o banco liberou R$ 551 milhões para o setor cooperativista paranaense.

Govenador Beto Richa assinando contratos de financiamentos firmados com cooperativas

Legislação do ICMS
O Estado do Paraná publicou o Decreto nº 4.487,
de 8 de maio de 2012, concedendo crédito presumido de
12% nas operações interestaduais de aquisição de soja em
grãos e algodão em pluma, em substituição aos créditos
normais da operação que, em razão das glosas parciais do
Decreto nº 2.131/2008 , reduziam-se a apenas 3,6%.
O Decreto nº 4.487 restabeleceu ainda o crédito
presumido de 5% nas operações de saídas interestaduais do café torrado em grão moído ou descafeinado
sujeitos a alíquota de 12%, sem prejuízo do aproveitamento dos créditos normais das operações de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e mercadorias utilizadas no processo produtivo até 2014.
Essas alterações vinham sendo trabalhadas pela
Ocepar há vários meses e representaram uma redução
de custos em torno de R$ 18 milhões.

Outra medida adotada foi a isenção do ICMS nas
operações interestaduais com leitões.
Conselho de contribuintes e recursos fiscais
A Ocepar possui assento no Conselho de
contribuintes e recursos fiscais com dois vogais,
nomeados pela Secretaria da Fazenda do Paraná.
As sessões ocorrem de segunda a quinta-feira,
nas Câmaras e no Plenário. Os vogais analisam e
julgam os processos administrativos fiscais em 2º
grau de recurso.
Os processos em que as cooperativas fazem parte são sempre avaliados pelos dois vogais, discutidos com as cooperativas para fundamentação dos mesmos, de maneira a se avaliar
as infrações à luz da legislação. Vários processos
foram julgados procedentes graças ao trabalho
realizado pelos vogais da Ocepar, redundando
em economia de valores substanciais. Além disso, eles assessoram as cooperativas em assuntos
relacionados aos tributos, orientando-as ou encaminhando eventuais reivindicações à Secretaria da Fazenda.
Cooperativas de crédito
Em 2007, após gestões da Ocepar, a presidência da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a Lei Estadual nº 13.375/2007, autorizando
o governo estadual a celebrar convênios com as
cooperativas de crédito para realização de operações como o poder público. Na época, o Tribunal
de Contas do Estado considerou a lei inconstitucional. Por essa razão, os convênios não foram realizados.
Em 2012, por meio de negociações do Sicredi com a Secretaria Estadual da Fazenda, viabilizou-se o pagamento de tributos do Governo do
Paraná nas unidades do Sicredi, a partir de convênio assinado em 02 de fevereiro pelo secretário
da Fazenda, Luiz Carlos Hauly e pelo presidente
da Central Sicredi PR/SP, Manfred Alfonso Dasenbrock, oficializando a inclusão do Sicredi na lista
de instituições aptas a receber o pagamento dos
contribuintes.
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HOMENAGENS DO SISTEMA OCEPAR
Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná”
O governador Beto Richa recebeu o Troféu
“Cooperativas Orgulho do Paraná” durante o Encontro Estadual dos Cooperativistas Paranaenses,
no dia 7 de dezembro. A honraria foi instituída
pelo Sistema Ocepar em 2008 para homenagear
e reconhecer pessoas ou instituições que fazem a
diferença e ajudam a fortalecer o cooperativismo
paranaense. O troféu foi entregue pelo presidente
do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, que na
ocasião estava acompanhado da Diretoria do Sistema Ocepar e dos ex-presidentes Guntolf van Kaick
e Wilson Thiesen.

Entrega do Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná” à ministra Gleisi Hofmann

Entrega do Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná” ao governador Beto Richa

Seab e Emater
Em decorrência da passagem do Ano Internacional das Cooperativas, o Sistema Ocepar homenageou a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) e o Instituto Emater com a entrega do
Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná”. A solenidade
ocorreu no final do Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses. “A Emater e a Seab são entidades
que fizeram do cooperativismo essa referência que o
setor é atualmente no Paraná e no Brasil”, afirmou o
presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski, que entregou os troféus ao secretário da Agricultura, Norberto
Ortigara, e ao presidente do Instituto Emater, Rubens
Niederheitmann.

A ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
também recebeu o Troféu “Cooperativas Orgulho
do Paraná”, entregue pelo presidente João Paulo
Koslovski. Gleisi agradeceu aos cooperativistas pela
homenagem, destacando que: “É um orgulho muito
grande receber esse reconhecimento. Representa
muito, ainda mais dentro do Paraná, ser reconhecida
por uma relação que a gente estabelece com as lideranças, com o estado, com a Ocepar. É também uma
avaliação de que podemos fazer um pouco às pessoas que tanto trabalham e demonstram entusiasmo pelo cooperativismo. Porque não é fácil montar
uma cooperativa e mantê-la sustentável”.

Entrega do Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná” ao presidente da Emater,
Rubens Niederheitmann, e ao secretário da Agricultura, Norberto Ortigara
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Assembleia Legislativa do Paraná
Na sessão especial promovida pela Assembleia
Legislativa do Paraná para celebrar o Ano Internacional
das Cooperativas, em 25 de junho, João Paulo Koslovski entregou o troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná” ao presidente da Casa, deputado Valdir Rossoni,
simbolizando o agradecimento do Sistema Ocepar aos
parlamentares pela homenagem e pelo apoio que os
deputados estaduais e a Assembleia têm dado ao cooperativismo.

Willen de Geus é cooperado da Batavo desde
1950. “Já fui diretor e presidente da cooperativa e até
hoje vou quase todos os dias lá, para dar uma olhada e
tomar um café especial. Para mim, o cooperativismo é
a melhor coisa que existe para unir as pessoas e fazê-las
ir para frente. Foi uma honra e um prazer muito grande
receber esse diploma como o mais antigo cooperado
do Paraná. Mas não é mérito meu. Para chegar a essa
idade e receber uma homenagem como essa é preciso
ter saúde e Deus tem que nos guardar para chegar aos
87 anos de idade e completar 64 anos como cooperado da Cooperativa Batavo. São poucos que alcançaram
isso”, afirmou Geus.

Homenagem da Ocepar à Assembleia Legislativa do Paraná

Na ocasião, as cooperativas do Paraná receberam certificados, em reconhecimento ao trabalho
prestado pelo setor.

Homenageados pela Assembleia Legislativa do Paraná,
Willen de Geus e Renato João de Castro Greidanus

Fundada por imigrantes holandeses, a Cooperativa Batavo, sediada em Carambeí, foi representada
no evento pelo seu presidente, Renato João de Castro
Greidanus. “Uma homenagem como essa é sempre importante para o setor cooperativista. Como foi bastante evidenciado durante a solenidade em homenagem
ao Ano Internacional das Cooperativas, realmente as
cooperativas fazem uma grande diferença nas regiões
onde elas atuam tanto econômica como socialmente.
E nós temos muito orgulho de participar disso”, disse
Greidanus.
Cooperativas homenageadas pela Assembleia Legislativa do Paraná

Batavo, a cooperativa mais antiga do Paraná
A Assembleia Legislativa também homenageou
Willem de Geus, por ser o cooperado mais antigo do
Paraná, e a Cooperativa Batavo, fundada em 1925 e atualmente há mais tempo em funcionamento no Estado.

Ordem do Mérito do Comércio do Paraná
O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac concedeu à
Ocepar a Ordem do Mérito do Comércio do Paraná,
honraria criada há 44 anos. A comenda foi entregue no
dia 13 de julho ao presidente do Sistema Ocepar, João
Paulo Koslovski, durante evento que homenageou
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Além de homenagens
a parceiros e colaboradores, a programação
do evento contemplou
o lançamento de livros
e de novas variedades
desenvolvidas pelo instituto, além de um curso de pós-graduação
em agricultura conservacionista.

empresários paranaenses com o Troféu Guerreiro do
Comércio. Na avaliação do presidente da Fecomércio,
Darci Piana, as cooperativas mereceram a homenagem
por tudo que já fizeram pelo Paraná e pelo que ainda
fazem.

Guntolf van Kaick recebeu, em nome
da Ocepar, a homenagem prestada
pelo Iapar

DESTAQUES DE AÇÕES ESTADUAIS
Presidente da Fecomércio, Darci Piana, entrega comenda ao presidente João Paulo Koslovski

Universidade Federal do Paraná
A Ocepar foi homenageada pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR) em solenidade ocorrida no
dia 19 de novembro, dentro das comemorações do
centenário da instituição. A UFPR completou 100 anos
de fundação no dia 19 de dezembro de 2012.

Encontro Estadual de Cooperativistas
Realizado no dia 7 de dezembro de 2012, o evento reuniu cerca de duas mil pessoas, entre dirigentes,
cooperados, funcionários, lideranças e colaboradores
de cooperativas, no Teatro Positivo, em Curitiba.
O objetivo do Encontro foi apresentar as ações
desenvolvidas pelo Sistema Ocepar no ano, comemorar as conquistas obtidas pelo cooperativismo e alinhavar as principais propostas do setor para 2013.

O reitor da Universidade Federal do Paraná,Zaki Akel Sobrinho, entrega ao presidente do
Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski a “Homenagem do Centenário”, ao lado das professoras e pró-reitoras Lúcia Regina Assumpção Montanhini e Elenice Mara Matos Novak

Plenário do Encontro Estadual de Cooperativistas

Iapar
A Ocepar foi uma das entidades homenageadas durante a solenidade de aniversário dos 40 anos
do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), ocorrida no
dia 29 de junho, em Londrina. A organização foi representada pelo assessor da diretoria, Guntolf van Kaick.

O evento foi aberto com a presença do governador Beto Richa, do secretário Estadual da Agricultura,
Norberto Ortigara, e do presidente da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas.
Também foi prestigiado pela ministra chefe da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, deputados federais Reinhold Stepha-

28

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

DESTAQUES DE
AÇÕES ESTADUAIS

nes, Eduardo Sciarra, Luiz Carlos Setim, Angelo Vanhoni e
André Zacharow; deputados estaduais Teruo Kato, Pedro
Lupion, Élio Rusch, Tadeu Veneri e Toninho Wandscheer,
bem como representantes das entidades parceiras.

fama em 1994, quando lançou a música “Primeiro
Amor”. Antes disso, já fazia pequenos shows chamados
de “Violinos Mágicos”, em que misturava o som dos violinos com apresentações de mágica nos palcos.

Governador Beto Richa discursando no Encontro Estadual de Cooperativistas

Apresentação do grupo musical Família Lima

A ministra Gleisi Hoffmann destacou que o cooperativismo é um motivo de orgulho para os paranaenses e afirmou ainda que Paraná tem um dos melhores sistemas do Brasil, sendo uma referência no País.
O filósofo e doutor em Educação, Mário Sérgio
Cortella, ministrou a palestra com o tema “Qual é a tua
obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética”.

Palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella

A Família Lima animou a plateia ao fazer seu
show no Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses. O grupo musical do Rio Grande do Sul ganhou

1º Encontro de Núcleos Cooperativos
Com a finalidade de buscar maior interação com
as filiadas, a Ocepar contempla em seu estatuto, como
órgão auxiliar, a formação dos Núcleos Cooperativos,
compostos pelas cooperativas das regiões Norte, Oeste, Sudoeste, Noroeste e Centro-Sul. Cada Núcleo é
coordenado por um dirigente eleito entre as cooperativas participantes, que também é o responsável por
representar a Ocepar na região.
Os Núcleos se reúnem duas vezes por ano com o
objetivo de oportunizar um fórum para discussão e planejamento do cooperativismo, com foco em assuntos
relevantes para o desenvolvimento do setor. Suas atribuições são: incentivar a integração das cooperativas regionalmente, assessorar a direção da Ocepar e propiciar o
intercâmbio de experiências, visando o aperfeiçoamento
do processo de autogestão e desenvolvimento humano.
A primeira rodada dos Encontros de Núcleos
Cooperativos de 2012 foi realizada no mês de maio,
com a participação de presidentes, dirigentes, líderes,
cooperados, funcionários das cooperativas paranaenses e convidados. Os eventos tiveram como tema
central a discussão do Plano Estratégico do Sistema
Ocepar para 2012, o novo Portal Paraná Cooperativo
e debates sobre assuntos de interesse de cada região.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

29

DESTAQUES DE
AÇÕES ESTADUAIS

No dia 21, abrindo a série de encontros, em
Ponta Grossa, a cooperativa anfitriã Coopagrícola recepcionou 70 líderes do Centro-Sul, tendo contado
com a presença do senador Sérgio Souza, que falou
sobre seu trabalho no Senado Federal.

evento. Participaram 100 lideranças de 17 cooperativas de
quatro ramos: trabalho, saúde, crédito e agropecuário.

Encontro dos Núcleos Norte e Noroeste

Já no dia 29, a Frimesa foi anfitriã da reunião com
as lideranças do Oeste, em Medianeira, e que teve a
presença do deputado federal Osmar Serraglio, além
de 95 líderes de 21 cooperativas dos ramos saúde,
agropecuário, crédito, transporte, consumo e trabalho.
Encontro do Núcleo Centro-Sul

No dia 22, o Sicoob Integrado foi a cooperativa
anfitriã do encontro ocorrido em Coronel Vivida, no
Sudoeste, com 85 participantes. O evento também foi
prestigiado pelo prefeito de Coronel Vivida, Fernando
Aurélio Gugik, pelo presidente da Associação Comercial e Industrial, Antônio Baggio e pelo diretor vice-presidente administrativo do Sicoob Central e diretor
da Ocepar, Marino Delgado.

Encontro do Núcleo Oeste

Encontro do Núcleo Sudoeste

Os cooperativistas do Norte e do Noroeste se reuniram no dia 23, em Campo Mourão, na Coamo, anfitriã do

2º Encontro de Núcleos Cooperativos
A segunda rodada dos Encontros de Núcleos
Cooperativos reuniu os representantes das cinco regiões numa data única, com objetivo de propiciar às
lideranças a participação no evento comemorativo ao
Ano Internacional das Cooperativas, realizado pelo Sistema Ocepar e a OCB, em Carambeí, no período de 22
a 24 de novembro.
Estiveram presentes mais de 200 cooperativistas
dos diversos ramos, que discutiram o plano de ação do
Sistema Ocepar para 2013 e conheceram o modelo de
intercooperação adotado pelas cooperativas Batavo,
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Castrolanda e Capal. Houve ainda a apresentação das
demandas de investimentos em infraestrutura e logística do Paraná.

rum era comemorativo ao Ano Internacional das Cooperativas, celebrado em 2012 por meio de resolução
da Organização das Nações Unidas (ONU).

Encontro de Núcleos Cooperativos ocorrido em Carambeí

Diretoria da Ocepar com o governador Beto Richa no Fórum dos Presidentes

Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses

Plenário do Fórum dos Presidentes das Cooperativas, realizado nos dias 30 e 31 de julho

O primeiro Fórum de Presidentes das Cooperativas Paranaenses realizado no ano passado aconteceu
dias 30 e 31 de julho, com 160 participantes e presença do governador Beto Richa. O encontro também foi
prestigiado pelos secretários da Agricultura, Norberto
Ortigara, da Fazenda, Luiz Carlos Hauly, deputado federal Eduardo Sciarra, representantes do BRDE, entre eles,
o vice-presidente e diretor Financeiro, Jorge Gomes
Rosa Filho, e o diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos Nivaldo Assis Pagliari.
Ao abrir oficialmente o evento, o presidente
João Paulo Koslovski, lembrou que a realização do Fó-

Em seu pronunciamento, o governador Beto Richa
destacou a pujança do cooperativismo paranaense, dizendo ser um grande prazer e motivo de orgulho para o Paraná
a atuação das cooperativas. “Hoje, o Produto Interno Bruto
do Paraná, de cerca de US$ 130 bilhões, equivale ao PIB somado do Uruguai, Paraguai e Bolívia, países cuja população
agregada corresponde a mais que o dobro da população
paranaense. Isso se deve em grande parte ao dinamismo
das cooperativas e aos seus associados. O setor elevou a sua
produtividade nos últimos anos e teve capacidade para diversificar as atividades produtivas. Além da agropecuária, as
cooperativas tornaram-se relevantes no crédito, na saúde,
na habitação e nos transportes. Todos eles ramos fundamentais para a nossa economia”.
BRDE repassa recursos para cooperativas do Paraná

Presidente da Coasul, Paulino Fachin, assinando contrato com BRDE
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Durante a solenidade de abertura do Fórum,
o governador Beto Richa e os representantes do Paraná na diretoria do BRDE, Jorge Gomes Rosa Filho
(vice-presidente e diretor Financeiro), e Nivaldo Assis
Pagliari (diretor de Acompanhamento e Recuperação
de Créditos), assinaram contratos no valor de R$ 335,5
milhões, firmados com quatorze cooperativas. Os recursos serão aplicados em projetos de investimento
que visam melhorar as estruturas de armazenagem,
logística e industrialização e para desenvolvimento de
tecnologia.
Cooperativas apoiam o programa de modernização do Paraná
Quinze cooperativas paranaenses repassaram ao Movimento Brasil Competitivo (MBC) o valor de R$ 900 mil, visando a implantação no Paraná
de ações de melhoria da gestão pública. Criado
em novembro de 2001, o MBC tem como missão
contribuir para a melhoria da competitividade das
organizações privadas e da qualidade e produtividade das organizações públicas, de maneira sustentável, elevando a qualidade de vida da população brasileira.
Conferência sobre o cenário internacional
O professor de Economia da USP (Universidade de São Paulo) e do Instituto de Ensino e Pesquisa,
Eduardo Gianetti da Fonseca, proferiu conferência no
Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses,
com enfoque no cenário internacional e na realidade
da economia brasileira, objetivando mostrar a tendência e contribuir para a tomada de decisões pelos dirigentes.
Painel com entidades representativas no Paraná
Os presidentes da Federação da Indústria do Estado do Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, e da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Ágide
Meneguette, participaram de um debate focando a
importância da sociedade organizada para o desenvolvimento econômico e social do Paraná, as conquistas
e desafios.

Presidentes das entidades no Fórum dos Presidentes

Fórum dos Presidentes das Cooperativas Agropecuárias e de Crédito

O vice-governador Flávio Arns discursando no Fórum dos Presidentes

O então governador em exercício do Paraná, Flávio Arns, abriu o Fórum dos Presidentes das Cooperativas Agropecuárias e de Crédito, realizado nos dias 8 e 9
de novembro, na sede da Ocepar, em Curitiba. Em sua
exposição, ele afirmou que a Lei Estadual de Apoio ao
Cooperativismo foi um reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelas cooperativas paranaenses. O evento contou com a presença de cerca de 80 lideranças
cooperativistas.
Na ocasião, o superintendente do Sistema OCB,
Renato Nobile, presenteou Flávio Arns com uma moeda comemorativa ao Ano Internacional das Cooperativas, cunhada pelo Banco Central.
O cooperativismo de crédito esteve no centro
das discussões do Fórum, ramo que está alcançando
um grande crescimento. No Brasil, o sistema é composto por cinco confederações, dois bancos, 38 centrais, 1.200 singulares, R$ 40 bilhões em volume de crédito e seis milhões de associados. No Paraná, são mais
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de 600 mil cooperados e o valor de ativos já superam
R$ 13 bilhões. Participaram do painel o vice-presidente
da Central Sicredi PR/SP, Jaime Basso, representando o
presidente Manfred Dasenbrock, o diretor presidente do
Sicoob/PR, Marino Delgado e o presidente da Uniprime,
Álvaro Jabur. Eles fizeram apresentações individuais dos
números e da evolução de cada um dos três sistemas.

O Fórum contou ainda com a presença do
vice-presidente de Agronegócios do Banco do Brasil, Osmar Dias, que falou sobre as políticas públicas
e os programas em discussão no governo federal, e
também, do consultor Heinz Artur Shurt, que discorreu sobre as atitudes do líder empreendedor.

PLANO DE AÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA OCEPAR

Álvaro Jabur, Jaime Basso e Marino Delgado durante o Fórum dos Presidentes

Prêmio Cooperativa do Ano – Etapa estadual
No encerramento do Fórum dos Presidentes, as cooperativas Cocamar, Coagru, C.Vale, Unimed Curitiba, Lar e
Coamo, vencedoras da etapa estadual do 8º Prêmio Cooperativa do Ano, promovido pelo Sistema OCB, receberam
os troféus e os certificados nas sete categorias do concurso.

Cooperativas vencedoras da etapa estadual do 8º Prêmio Cooperativas do Ano

No evento também foram entregues certificados às cooperativas que foram contempladas com o
selo “Projeto Referência Estadual”, reconhecimento
concedido às que alcançaram, em cada uma das categorias, mais de 60 pontos na avaliação dos jurados, fato
que, segundo a OCB, atesta a qualidade dos trabalhos.

O processo de planejamento das atividades do Sistema Ocepar inicia nos Encontros de Núcleos Cooperativos, realizados no final do ano anterior, ocasião em que os
dirigentes discutem e definem as diretrizes básicas para o
exercício seguinte. Posteriormente, as propostas dos Núcleos são condensadas, validadas na Assembleia Geral e
transformadas em metas gerais e individuais.
O Plano de Metas estabelece as ações a serem
atingidas a cada quadrimestre, cuja execução dá base
para avaliação do desempenho e progressão na carreira profissional dos colaboradores da Ocepar.
Em decorrência da implantação do Plano de Cargos, Salários e Benefícios, ocorrida em 2011, foi realizada, em 2012, a avaliação do desempenho profissional
dos colaboradores, com o propósito de acompanhar e
validar a realização das atividades constantes no Plano
de Metas do ano anterior.
A avaliação final apresentou os índices individuais e globais alcançados pelos colaboradores. Em seu
primeiro ano de vigência, o plano se mostrou como
uma importante ferramenta de acompanhamento
da execução das ações estabelecidas e de estimulo à
equipe, que passou a ter uma diretriz definida e um
horizonte de promoção profissional.
Plano de Metas 2012
O Plano de Metas 2012 foi entregue ao presidente João Paulo Koslovski em 27 de abril, contemplando
as diretrizes aprovadas na Assembleia Geral Ordinária,
realizada dia 2 de abril. No ano passado, também foram
incorporadas ao documento metas de capacitação profissional, redução de custos, assiduidade, uso racional dos
equipamentos e pesquisa de satisfação junto às cooperativas filiadas, cujo objetivo foi ouvir as cooperativas sobre
a percepção que elas tiveram dos serviços realizados.
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especialização, com apoio do Sescoop/PR. Todos os
profissionais também participaram de cursos de, no
mínimo, 20 horas/aula.

O presidente João Paulo Koslovski recebe o Plano de Metas 2012

No final de cada semestre, são realizadas reuniões com a participação de todos colaboradores com
objetivo de avaliar os seis meses anteriores. No encerramento do 1º semestre do ano passado, o consultor
do ISAE/FGV, Antônio Raimundo dos Santos, proferiu
conferência sobre liderança.

Reunião da equipe do Sistema Ocepar

Programa de capacitação
Em 2012, foi desenvolvido um programa de
capacitação, tendo como uma das atividades o
treinamento dos colaboradores em cooperativismo, em ambiente virtual, por meio da modalidade
educação a distância. O curso iniciou em 2011, com
um módulo básico, e prosseguiu em 2012, em um
módulo avançado, objetivando preparar os funcionários para que no dia a dia possam ser difusores do
cooperativismo. Além disso, os colaboradores tiveram
a oportunidade de fazer cursos de graduação e de

Evento de capacitação que contou com a presença do presidente da Coamo

ASSESSORIA TÉCNICA E ECONÔMICA
A equipe técnica do Sistema Ocepar elaborou
diversos estudos e projetos, com objetivo de dar
embasamento aos pleitos do setor junto às autoridades federais e estaduais, tais como: estudos sobre
a avicultura e o cooperativismo no Paraná; sobre a
produção florestal e as cooperativas agropecuárias;
estratégia de pesquisa e inovação para cooperativas; relatórios mensais de acompanhamento do
desempenho das cooperativas brasileiras e paranaenses nas exportações do agronegócio; propostas
do setor cooperativista para a definição da política
governamental para a safra de inverno de 2013, bem
como para a safra de verão 2012/13; custos de recepção, secagem e limpeza de soja, milho e trigo da
safra 2012/20132; propostas para modernização dos
normativos de crédito rural especialmente nos temas relacionados com as cooperativas; estudos para
aperfeiçoamento do Programa de Desenvolvimento
Cooperativo para Agregação de Valor à Produção
Agropecuária (Prodecoop), do Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro)
e do capítulo 5 do Manual de Crédito Rural, que trata
do crédito a cooperativas.
Elaborou e publicou 25 boletins “Agrosafra”
sobre os preços internacionais da soja, milho e tri-
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go e evolução da safra nos Estados Unidos, América do Sul e dos preços no Paraná; cinco Informes
“Agroeconômico” e oito informes sobre a pecuária.
Prestou apoio às cooperativas em assuntos
relacionados a legislações, normas, política agrícola, crédito rural, fiscalização, comercialização, seguro rural, agrotóxicos, sanidade agropecuária e meio
ambiente.
Treino e visita
Realizados seis encontros do programa Treino e
Visita para um público de 120 profissionais, 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 agropecuária
para que estes façam a transferência da tecnologia aos
agricultores cooperados.

Fórum técnico e agronômico realizado em Medianeira

Fórum de produção florestal
Realização de duas reuniões do Fórum de produção
florestal, nos meses de março e agosto, com a participação
de 34 técnicos das cooperativas que atuam na produção de
florestas. Os principais temas discutidos foram: tecnologias
de produção, colheita florestal e mercado para madeira.

Visita dos participantes do Fórum de Produção Florestal a uma floresta plantada

Reunião Treino e Visita para profissionais das cooperativas do Paraná

Fórum Agronômico
Realização do Fórum técnico agronômico, em Medianeira, com a presença de 80 profissionais de 19 cooperativas, onde foram discutidos assuntos importantes
como o desafio para o controle de plantas daninhas resistentes nas culturas de soja e milho, o zoneamento agrícola, Código Florestal, prognóstico meteorológico para a
safra 2012/13, Lei Estadual de Agrotóxicos e Siagro.

Fórum de Agricultura Familiar
Com o objetivo de inserir mais cooperativas
como beneficiárias do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, foram realizadas duas reuniões com a participação de técnicos do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e das cooperativas para melhor entendimento do funcionamento do
Pronaf para cooperativas.
Participação na Expedição Safra
Participação na Expedição Safra, em visita às regiões produtoras do Mato Grosso, no mês de janeiro,
e da Argentina, em março, e apoio na publicação dos
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indicadores da safra de soja e milho brasileiros, com a
realização de dois relatórios técnicos.

Determinadores de umidade
Coordenação de reuniões com as cooperativas
para apresentar sugestões à consulta pública que tratou
dos novos parâmetros propostos para determinadores
de umidade de grãos. Na sequência, participação de
reunião para discutir o assunto no Rio de Janeiro, na
sede do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), com
a presença das cooperativas. Na reunião com o Inmetro, foi demonstrado o forte impacto negativo de uma
eventual implementação dos requisitos da consulta pública para as cooperativas e para o agronegócio brasileiro. Todavia, diante das dificuldades de um acordo, o assunto ficou para ser definido ao longo do ano de 2013.

Visita de integrantes da Expedição Safra no Estado do Mato Grosso

Curso de especialização em armazenagem
Foi dado continuidade, em 2012, ao Curso de especialização em qualidade no armazenamento e conservação de grãos, realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Toledo, com a
participação de 36 profissionais de cooperativas.

Curso de pós-graduação em solo e nutrição
de plantas
Em 2012 foi concluído o curso de pós-graduação em Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas, em
Maringá, com a participação de 26 técnicos e dado
continuidade ao de Palotina, com a participação de 31
engenheiros agrônomos, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá.
Participação na Câmara de Agronomia - Crea
Participação em dez reuniões da Câmara Especializada de Agronomia e nas reuniões do Plenário do
Crea/PR com o objetivo de contribuir com propostas
para o aperfeiçoamento do exercício da profissão de
engenharia e agronomia, tendo em vista que as cooperativas empregam mais de 1.500 profissionais ligados ao Crea/PR.
Assessoria às cooperativas na comercialização da safra
Apoio às cooperativas nas questões relacionadas à comercialização e armazenagem, tais como:
coordenação de reuniões técnicas, adequação dos
normativos de classificação de produtos, normativos de certificação das unidades armazenadoras e
orientação sobre a política de garantia de preços
mínimos, buscando atender demandas das cooperativas, em especial nos momentos de dificuldade
de comercialização.

Fórum de Mercado
Coordenação de dois fóruns de mercado, realizados em Maringá, com a participação de 144 profissionais. Os temas tratados foram as perspectivas da
economia brasileira e mundial, plano safra 2012/13,
perspectivas de mercado para as commodities agrícolas e prognóstico climático.

Fórum de mercado com profissionais das cooperativas

Fórum das Fiações
Realizadas três reuniões do Fórum das fiações com
participação de 64 profissionais das cooperativas que atu-
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am no setor. Os principais temas discutidos foram questões relacionadas ao mercado de fios e suas tendências,
dando embasamento técnico para tomada de decisões,
visando à superação das dificuldades enfrentadas pelo
setor de fios de algodão, tecidos e confecções.
Fórum de Varejo
Dando continuidade às ações para profissionalização
do setor de varejo das cooperativas foram realizados quatro
eventos com a participação de 113 profissionais das áreas
de compras e de vendas. Dentre os principais objetivos do
fórum destacam-se: promoção da integração entre as cooperativas e a implementação do programa de desenvolvimento dos profissionais que atuam no setor de varejo.

que abordou os fundamentos do mercado financeiro,
padrões de qualidade e variabilidade, sazonalidade de
mercado de commodities, variáveis de formação de
preços, análise de oferta e demanda e contratos futuros. O evento foi realizado em Cascavel e contou com a
participação de 19 profissionais.
Análise de 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
diversas reuniões técnicas ao longo do ano de 2012,
com a participação das cooperativas, tendo ficado definido que o novo padrão de classificação do milho entrará em vigor a partir de setembro de 2013.
CER Proagro
Participação das reuniões da 5ª turma de julgamento da Comissão Especial de Recursos do Proagro
- CER/Proagro, que julgou no decorrer do ano 550 processos de produtores.

Fórum dos profissionais de varejo

Curso de análise mercadológica para commodities

Fórum do Meio Ambiente
No ano de 2012, foram realizados seis encontros
do Fórum de meio ambiente, com a participação de
87 representantes de cooperativas agropecuárias para
debater os assuntos relacionados aos seguintes temas:
Código Florestal, pagamento de taxas ambientais ao
Ibama, a nova legislação de resíduos sólidos, logística
reversa e normas de combate de incêndio do Corpo
de Bombeiros.

Curso de análise mercadológica, em Cascavel

Coordenação de curso de análise mercadológica e estratégias de comercialização de commodities,

Reunião do Fórum de meio ambiente
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Também foram realizados dois fóruns para discussão do tema energia entre as cooperativas. No primeiro deles houve a apresentação de case de cooperativas e a Copel tratou sobre o mercado livre de energia.
O segundo contemplou a participação no Fórum de
Eficiência Energética.
No âmbito do Fórum de Meio Ambiente foi realizado um treinamento com técnicos do Instituto Ambiental do Para (IAP) sobre resíduos sólidos e licenciamento ambiental.
Programa de coleta do BHC
Participação das reuniões de monitoramento do
programa de recolhimento do BHC, que teve como objetivo eliminar todos os remanescentes do agrotóxico
depositado em propriedades e armazéns de cooperativas, tendo em vista que seu uso foi proibido e que era
necessário dar destinação final dos produtos ainda existentes, visando se acabar com os passivos ambientais.
Esse trabalho foi uma parceria do Instituto Ambiental do Paraná, Ocepar, Faep, Secretaria da Agricultura e Impev, que contemplou ações desde a coleta,
acondicionamento, transporte, até a destinação final e
incineração em altos fornos.

mento dos técnicos das cooperativas sobre as alterações do Código Florestal. Também, foram realizados
quatro cursos para tratar das mudanças no Código e
duas palestras, uma no Fórum Agronômico e a outra
na Exposição Agropecuária de Pato Branco.
Em consequência da aprovação do novo Código Florestal, a Ocepar, juntamente com a Faep, atuou
junto à Secretaria do meio Ambiente e ao Instituto ambiental do Paraná com objetivo de buscar a adequação
da legislação estadual ao novo Código Florestal. Os órgãos ambientais (Sema e IAP), entendendo o pleito das
entidades, baixaram resolução suspendendo os efeitos
das normas do Sisleg por 180 dias, enquanto o estado
discute as novas regras.
Comitê de Bacias e Conselho de Recursos Hídricos
A Ocepar possui assento nos Comitês de Bacia do
Rio Tibagi, do Rio Paranapanema e do Comitê de Bacia
do Litoral, tendo participado em duas reuniões em cada
Comitê, em 2012, ocasião em que foram discutidas medidas para implementação de ações voltadas ao desenvolvimento das bacias hidrográficas. Participa também
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde são
tratadas todas as políticas publicas para o setor.

Apresentação do novo Código Florestal às
cooperativas do Paraná

Reunião do Conselho da Bacia do Rio Paranapanema

Palestra sobre o novo Código Florestal realizada na Cocamar

Acompanhamento de reuniões, da votação do
Código Florestal e de discussões dos vetos da Medida
Provisória que alterou o Código Florestal, bem como
elaboração de uma cartilha para orientação e treina-

APA da Escarpa Devoniana
Participação em cinco reuniões do Conselho da
Escarpa Devoniana para definição do plano de uso da
APA (Área de Proteção Ambiental) e organizar a composição do Conselho em conjunto com o Instituto
Ambiental do Paraná, a Federação de Agricultura do
Estado do Paraná e as cooperativas dos Campos Gerais.
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Curso de especialização em energias renováveis
Acompanhamento e participação do Curso de
especialização em energias renováveis, com ênfase em
biogás, que está sendo realizado no Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, em parceria entre a
FGV/ISAE, Sescoop/PR, Itaipu e Ocepar.
Também foi realizado um seminário sobre o biogás em complementação aos requisitos do programa
de especialização.
Reunião do Comitê Estadual de Sanidade de Suínos

Curso de especialização em energias renováveis

Representação na Rio+20
A Ocepar foi indicada como representante no
Comitê Estadual preparativo para a Rio+20. Participou de uma reunião regional, em Guarapuava, para
elaboração de documento do setor produtivo sobre
sustentabilidade, em conjunto com a Faep e Fiep. O
documento foi enviado como proposta do estado do
Paraná para a Reunião Oficial da Rio+20. Participou
ainda de eventos paralelos da Rio+20 promovidos pela
Fiesp, sobre os desafios da humanidade; pela OCB, sobre os desafios da agricultura, e na solenidade de assinatura do termo de intenção de criação do Cier – Centro Internacional de estudos sobre energia renovável.
Sanidade animal
Participação nas reuniões do Comitê Estadual
de Sanidade Avícola (Coesa) e no Comitê Estadual
de Sanidade Suídea para acompanhamento dos
programas de sanidade paranaense. Em 2012, ocorreram duas reuniões de cada Comitê para discutir
questões que vem repercutindo na avicultura e na
suinocultura.

Avicultura
O ano de 2012 foi marcado por uma grave crise
de renda do setor avícola, que trouxe dificuldades para as
agroindústrias e produtores, prejudicando o atendimento
das exigências previstas nas Instruções Normativas (IN) nº
56 e 59. Diante deste quadro desfavorável, a Ocepar solicitou ao Ministério da Agricultura medidas de apoio o setor;
em consequência, foi publicada a IN n° 36, amenizando o
processo aos avicultores que ainda não cumpriram todas
as exigências para o registro dos estabelecimentos avícolas.
Fórum sobre produção animal
Realização dos fóruns da avicultura e suinocultura
objetivando a discussão de assuntos da área de tecnologias de produção, sanidade e perspectivas de mercado
para o setor. Foram realizadas duas reuniões com a participação de 42 profissionais das cooperativas que atuam no
setor de carnes.

Fórum de suinocultura para profissionais das cooperativas
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Programa de resíduos sólidos
Como a lei que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que, a partir de 2014, todas
as empresas deverão criar um programa de logística
reversa para recolhimento das embalagens usadas, a
Ocepar vem discutindo com as cooperativas e entidades formas para implantação de um sistema conjunto.
Nesse sentido, foram realizadas diversas reuniões com
representantes de sindicatos e de associações empresariais tendo como objetivo articular propostas a serem apresentadas à Secretaria do Meio Ambiente.
Cursos técnicos para o setor de pecuária
Realização de curso técnico, em parceria com
Embrapa Aves, e Suínos sobre melhoria no manejo
reprodutivo de matrizes e leitões, na produção de
suínos. O treinamento foi realizado em Toledo, no
mês de setembro, e reuniu 18 técnicos das cooperativas.
Também foi realizado treinamento para gerentes de produção de suínos das filiadas a Frimesa
para melhoria da gestão de custos na produção. O
curso contou com a participação de 19 profissionais.
Ainda, na Frimesa, foi promovido um curso para 70
técnicos e transportadores de suínos das cooperativas filiadas.

ração de cooperação e intercâmbio entre as cooperativas
brasileiras e as de outros países. O programa é desenvolvido pelo Sistema Ocepar em parceria com o Sebrae e
apoio de universidades dos países visitados.
Missão técnica na Europa
No ano passado, houve a continuidade das atividades da quarta turma do Programa de Formação
Internacional, constituída em 2011, ano em que foram
realizados dois módulos: um deles em Curitiba, durante evento de uma semana com professores italianos,
alemães e canadenses, com objetivo de nivelar conhecimentos sobre o cooperativismo internacional. O
outro aconteceu em Brasília, destinado a manter contato com as estruturas que dão suporte ao setor. Na
programação de 2012, foram realizados dois módulos
internacionais, sendo um na Itália e Alemanha e outro
na Argentina. Para complementar o curso, consta na
programação de 2013 um módulo no Canadá e Estados Unidos e o encerramento em Curitiba.
As visitas à Itália e Alemanha foram realizadas
no período de 18 a 31 de maio de 2012, com a participação de dezoito dirigentes e dois profissionais do
Sistema Ocepar.

Cursos de aperfeiçoamento para técnicos
da Extensão Rural
Curso para técnicos das áreas de extensão e fomento da produção pecuária, com foco na melhoria
dos trabalhos junto aos cooperados, foi realizado em
Cascavel, reunindo 25 profissionais.

AÇÕES INTERNACIONAIS DO SISTEMA OCEPAR
Formação de Executivos e Líderes
O Programa Internacional de Formação de Executivos e Líderes Cooperativistas é uma proposta pioneira
que surgiu em 2008, a partir dos Fóruns dos Executivos
das Cooperativas Paranaenses, encontros periódicos realizados pelo Sistema Ocepar, nos quais lideranças debatem
temas de interesse do setor. A iniciativa de organizar as
missões internacionais visa estabelecer processos de ge-

Visita à Universidade de Bologna, na Itália, em 21 de maio

Na Universidade de Bologna foi estudado o
modelo de cooperativismo italiano, seguido de visitas
à Federação dos Bancos de Crédito Cooperativos de
Emilia Romagna; à Cooperativa de Crédito Emilbanc;
ao Consórcio de Tutela do Parmegiano Reggiano; à Cooperativa de Rações e Grãos Progeo; ao Departamento
de Ciências Econômicas da Universidade de Bologna; à
SACMI, que é uma cooperativa de produção no setor
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de bebidas, embalagens e alimentos processados e à
cooperativa de produção de cerâmica – Ceramiche.
Ainda na Itália, na região de Trento, foram visitadas a
Federação Trentina de Cooperação; a Casa Rurale Trentina; a Cooperativa de Beneficiamento e Processamento de Maçã Melinda e a Cooperativa de Produção de
Vinhos e Espumantes Mezzacorona.

Evento na ADG – Montabaur - Alemanha

Visita à Federação dos Bancos de Crédito Cooperativo

A programação teve continuidade na Alemanha, com atividades organizadas pela ADG – Academia das Cooperativas Alemãs. O grupo participou de
um curso em Montabaur sobre o cooperativismo de
crédito, mercado financeiro alemão, forma de organização dos bancos cooperativos, sistema de supervisão
das cooperativas e estruturação do fundo garantidor
das cooperativas de crédito alemãs. Foi estudado também o papel das confederações na revisão e fiscalização das cooperativas. No roteiro constou uma visita à
cooperativa singular de crédito, em Diez, a “Volksbank
RheinLahn eG”.

Visita à Federação Trentina da Cooperação

Missão técnica na Argentina
No período de 11 a 17 de novembro de 2012, 20
profissionais de cooperativas estiveram em missão de
estudos técnicos, visitando cooperativas e entidades
ligadas ao agronegócio da Argentina.
As atividades iniciaram na cidade de Buenos
Aires, onde foram mantidos contatos com o professor
Dante Cracogna, que ministrou palestra sobre o cooperativismo na Argentina e aspectos da legislação do
cooperativismo argentino e brasileiro. Ainda em Buenos Aires, foram visitadas a Associação das Cooperativas Argentinas ( ACA) e a Sancor Seguros Internacional.

Visita a Sancor Lácteos, em Sunchales, na Argentina
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Em Rosário, visitaram a Cooperativa de Agricultores Federados Argentinos (AFA) e a Bolsa de Mercadoria. Em Santo Tomé, eles estiveram no Grupo Bica
CEML, que é uma Cooperativa de Empreendimentos
Multiplos Limitada, e em Rafaela a Sodecar, empresa
constituída pela Sancor e a UNCOGA, Federação de
Cooperativas Agropecuarias, que agrupa dez importantes cooperativas agrícolas argentinas.
Em Sunchales, foram visitadas a Sancor Seguros,
a Cooperativa de Água Potável de Sunchales, a Casa
Cooperativa de Provisão de Sunchales, a Sancor Lácteos e a Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales.

Visita a Sodecar, em Rafaela, na Argentina

Visita técnica à Austrália e Nova Zelândia
No período de 24 de agosto a 7 de setembro,
uma missão composta por 30 participantes do Programa Internacional de Formação de Executivos e Líderes
esteve em 11 cooperativas e instituições na Austrália e
10 na Nova Zelândia, com o propósito de conhecer o
sistema cooperativista praticado naqueles países.

Visita a Universidade de Sidney, na Austrália

Os trabalhos começaram na Austrália, país que
possui cerca de 1.800 cooperativas para aproximadamente sete milhões de habitantes, ou seja, um em
cada três australianos estão vinculados a pelo menos
uma cooperativa. Em Sidney, visitaram o International
Year of Cooperatives - IYC 2012, organização não governamental criada para coordenar as atividades voltadas à celebração do Ano Internacional das Cooperativas. Também foram recepcionados no Consulado
Geral do Brasil e na Universidade de Sidney.
Lá, visitaram ainda a Credit Union Foundation
Australia (CUFA), organização sem fins lucrativos instituída em 1971 com o objetivo de fortalecer comunidades e desenvolver pessoas por meio de acessos a serviços financeiros de cooperativas de crédito, e a Abacus,
que hoje representa 88 cooperativas de crédito e aproximadamente 83 milhões de dólares em ativos.
Na cidade de Melbourne, conheceram o Dairy
Australia, um órgão nacional que representa a indústria de laticínios, setor com grande participação no
agronegócio do país. Estiveram ainda na Cooperativa
de Habitação do Sudoeste da Austrália e na Genetics
Australia, cooperativa que está entre os maiores fornecedores do país em tecnologia de reprodução artificial.
Conheceram ainda a Cooperativa Murray Goulburn
que processa 1/3 do leite nacional, e é a primeira colocada no ranking de exportação de lácteos e a que
mais utiliza o Porto de Melbourne. Estiveram também
na Cooperative Bulk Handling, uma das maiores cooperativas do país, com mais de 4.500 cooperativados,
formada em 1933 com objetivo de unificar e diminuir
os custos com o manuseio e o comércio de grãos.
Na Nova Zelândia, as 40 maiores cooperativas
do país faturaram US$ 39 bilhões, colocando as sociedades cooperativistas entre as 200 maiores empresas
do país. O grupo passou pela Associação de Cooperativas da Nova Zelândia, entidade que reúne empresas
cooperativas do país com o objetivo de promover o
modelo de negócio cooperativo, incentivar e apoiar o
segmento. Os paranaenses também estiveram na Embaixada Brasileira e na Victoria University of Wellington.
Visitaram ainda a Foodstuffs, que forma a maior rede
de supermercados do país e é a segunda maior cooperativa, depois da Fonterra.
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Visita a Foodstuffs, na Nova Zelândia

Em Tauranga, cidade localizada na ilha do norte, o grupo conheceu a cooperativa Ballance Agri-Nutrients Limited, que detém 50% do mercado nacional
de fertilizantes e tem aproximadamente 18.000 sócios. Os paranaenses estiveram ainda na Zespri, cooperativa que reúne 2.662 produtores de kiwi, segunda
fruta mais exportada pela Nova Zelândia depois da
maçã.
No final da visita, o grupo esteve numa
unidade da cooperativa Fonterra, que processa diariamente oito milhões de litros de leite. Por ano, são
quase 300 mil toneladas, sendo 225 mil de leite em
pó e 75 mil toneladas de produtos cremosos, como
cream cheese, creme congelado e manteiga.
Outro local visitado foi a Livestock Improvement
Corporation, em Hamilton, que tem mais de 100 anos
de existência, foco comercial, e aproximadamente
12.000 clientes. A cooperativa tem como objetivo ajudar os produtores de leite a se tornarem mais eficientes
e produtivos por meio da melhoria genética de seus
animais e repasse de informações, sistemas e tecnologia aplicada às propriedades e ao rebanho.
Eles também estiveram na Associação de
Cooperativas de Crédito da Nova Zelândia (NZACU),
em Auckland, instituição que reúne 25 organizações
que representa os interesses das cooperativas de crédito e que participa com 6% do mercado no país.
Visita técnica a Moçambique
Uma missão conjunta de empresários japoneses e brasileiros visitou Moçambique, no período de

16 a 20 de abril, com o objetivo de conhecer o Programa de Cooperação Triangular para o Desenvolvimento Agrícola das Savanas Tropicais de Moçambique –
ProSavanas-JBM. Apoiado pelos governos do Japão,
Brasil e Moçambique, visa desenvolver a agricultura e
a agroindústria daquele país.
Depois de uma visita exploratória à Maputo e
às províncias de Nampula e Niassa, a missão foi recebida pelo primeiro-ministro, Aires Bonifácio Ali. Na
ocasião, Ali destacou o compromisso do governo
moçambicano de apoiar os empresários brasileiros e
japoneses, com a cessão de terras para a agricultura
e destinação de recursos para a infraestrutura básica.
Ele ressaltou também que o país oferece condições
favoráveis para a produção, pois possui terras férteis,
portos, aeroportos e fácil acesso aos mercados asiáticos, dispondo ainda de recursos humanos e de um
mercado interno de 22 milhões de habitantes que,
graças ao bom desempenho da economia, está melhorando seu poder de compra. A economia de Moçambique tem crescido a uma taxa de 5% ao ano.

Encontro de representantes dos Programas Agrícolas TechnoServe Inc (Mocambique) com representantes da Integrada, em Londrina

O acordo que criou o ProSavanas foi assinado em 2010 pelo ex-primeiro-ministro japonês
Taro Aso; pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva; e pelo presidente de Moçambique, Armando Guebuza. A missão que visitou o país africano
foi formada por 17 representantes do Brasil e 22
do Japão. A delegação brasileira teve o apoio da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ligado ao
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Ministério das Relações Exteriores; e da Agência
Japonesa de Cooperação Internacional (JICA). O
superintendente adjunto da Ocepar, Nelson Costa, integrou a missão.
Após a visita, as delegações do Brasil, do
Japão e os representantes do governo moçambicano avaliaram positivamente o potencial para o
desenvolvimento agrícola e agroindustrial do país,
em termos de qualidade dos solos, clima e pelas
imensas áreas agricultáveis disponíveis. Entretanto,
segundo o chefe da delegação brasileira, deputado federal Luiz Nishimori, há alguns problemas de
infraestrutura que precisam ser resolvidos para dar
escoamento à produção, bem como avanços são
necessários na área de desenvolvimento da tecnologia agrícola e no fortalecimento do sistema de
extensão agrária. Outras dificuldades abrangem o
deficiente acesso aos insumos e crédito e a baixa
qualificação dos agricultores moçambicanos.

atenção devida”, disse, acrescentando ainda que a vinda
da missão foi uma etapa importante para o arranque do
projeto. “Nosso desafio é torná-lo o programa do século
porque vai trazer ganhos não só para as partes envolvidas, como também para o mundo”, frisou.
Na sequência, a delegação esteve com diretores
do Instituto de Pesquisa Agropecuária de Moçambique (TechnoServe Inc), que estiveram na Cooperativa
Integrada, em Londrina (PR), com objetivo de conhecer o sistema cooperativista paranaense.
Recepção de Missões Internacionais
Angola
No dia 13 de fevereiro, esteve na Ocepar o diretor
do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA) de Angola,
Miguel Pereira, acompanhado do gerente de planejamento do Senar, Henrique Mendonça. Eles foram recebidos
pelo presidente do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski.
Segundo Pereira, o objetivo da visita foi estreitar laços com
as cooperativas na área de capacitação técnica, para que
possam ajudar a mudar o perfil da agricultura em Angola.
Com clima tropical semelhante ao do Brasil e
com aproximadamente 17 milhões de habitantes, Angola situa-se na costa atlântica Sul da África Ocidental, entre a Namíbia e o Congo. Também faz fronteira
com a República Democrática do Congo e a Zâmbia,
a oriente do continente africano. Possui 34 milhões de
hectares cultiváveis, dos quais, apenas quatro milhões
estão em produção, especialmente com mandioca,
milho e feijão.

Primeiro-ministro de Moçambique, Aires Bonifácio Ali, entregando homenagem
ao representante da Ocepar Nelson Costa, pela visita

Na avaliação do primeiro-ministro, as dificuldades
constatadas são consideradas um desafio, mas é importante que se encontrem soluções para que o ProSavanas
possa andar rapidamente. Ali destacou ainda que o país
possui 36 milhões de hectares de terras agricultáveis e
que apenas 5 milhões estão ocupados, o que representa
um grande potencial para os empresários brasileiros e
japoneses. “O ProSavanas é prioritário e temos que dar a

Presidente João Paulo Koslovski recebendo visita do diretor do Instituto
de Desenvolvimento Agrário da Angola, Miguel Pereira
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Costa Rica
Um grupo de cooperativistas da Costa Rica, liderado pelo presidente do Instituto Nacional de Fomento
ao Cooperativismo (Infocoop), Freddy Gonzalez Rojas,
que naquele país detém o status de ministro, esteve
na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba, no dia 1º de
março de 2012.
Os cooperativistas costa-riquenhos foram recebidos na Ocepar pelo superintendente adjunto, Nelson
Costa; pelo assessor da diretoria, Guntolf van Kaick; pelo
assessor da gerência técnica e econômica, Gilson Martins,
e pelo coordenador de Comunicação, Samuel Zanello
Milléo Filho. Eles repassaram aos visitantes as informações
sobre o cooperativismo paranaense e também obtiveram
dados sobre a atuação das cooperativas naquele país.
Localizada na América Central, a Costa Rica tem
cerca de cinco milhões de habitantes. O país possui
530 cooperativas dos ramos turismo rural, agricultura, eletrificação, saúde, leite, transporte público, autogestão, além de poupança e crédito. As cooperativas
costa-riquenhas integram um milhão de cooperados e
são responsáveis pela geração de 66 mil empregos. O
Infocoop é um órgão federal que presta atendimento
ao setor cooperativista na área de financiamento, capacitação e assistência técnica.

assistência técnica das cooperativas paranaenses, assim
como os sistemas de integração lavoura-pecuária.

Recepção na Ocepar da 2ª missão da Costa Rica

Japão
O cooperativismo paranaense recebeu um grupo de japoneses da Agriculture & Livestock Industries
Corporation (ALIC), órgão vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pesca e Silvicultura do Japão, que presta informações periódicas de agricultura, pecuária e agroindústria tanto para o Japão, quanto internacionalmente,
objetivando o fortalecimento das relações comerciais.

Visita do grupo de japoneses à C.Vale

Recepção na Ocepar da 1ª missão da Costa Rica

Um segundo grupo de costa-riquenhos, formado
por representantes do Coonacoop (Conselho Nacional
de Cooperativas) e Infocoop (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo), esteve na sede do Sistema Ocepar,
no dia 03 de agosto de 2012. O maior interesse dos cooperativistas da Costa Rica foi conhecer o trabalho de

A missão esteve na Ocepar e nas cooperativas
Integrada, C.Vale e Copacol, nos dias 29 de junho,
2 e 3 de julho. A visita nas cooperativas teve como
finalidade conhecer e prospectar a segurança de
fornecimento de alimentos por parte do Brasil ao
mercado japonês. O Japão importa soja, milho e carnes de aves e bovina, sendo que aproximadamente
80% do frango consumido no Japão é de origem
brasileira.
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os visitantes estavam o governador da Província de Santa Fé,
Antonio Bonfatti; o vice-governador da Província de Entre
Rios, José Cáceres; o secretário de Integração Regional e Relações Internacionais, Herman Olivero e o secretário geral do
Conselho Federal de Investimentos da Província de Córdoba, Juan José Ciacera. Também fizeram parte da delegação,

Visita do grupo de japoneses à Copacol

A Ocepar recepcionou também diretores da Cooperativa Zenoh, do Japão, interessados em estreitar relações
visando a abertura de canais de comercialização de soja
e milho. A visita ocorreu no dia 14 de novembro e foram
encaminhadas tratativas para que a Zenoh passe a manter
relações comerciais com as cooperativas do Paraná.
Argentina
Cooperados e diretores da Cooperativa Agrícola Guillermo Lehmann visitaram a Ocepar, no dia 07 de agosto. A
comitiva argentina, formada por 23 pessoas, veio ao Paraná
para conhecer o cooperativismo do Estado. Além da Ocepar,
eles estiveram nas cooperativas Witmarsum, Castrolanda e a
Fundação ABC. Também acompanharam as novidades da
Agroleite, no Parque Dario Macedo, em Castro. A Cooperativa Guillermo Lehmann atua principalmente na pecuária de
leite, mas tem negócios também no setor de grãos – milho,
soja e trigo. Com cerca de 4 mil cooperados, está sediada no
município de Pilar, na Província de Santa Fé.
Outro grupo, formado por 42 agricultores e lideranças vinculados à Associação das Cooperativas Argentinas (ACA), esteve na sede do Sistema Ocepar, no dia
13 de agosto. Depois, eles realizaram visitas técnicas na
Cooperativa Castrolanda e Fundação ABC, em Castro, e
na Coamo, em Campo Mourão. O grupo veio conhecer
especialmente o processo de industrialização das matérias-primas adotado pelas cooperativas paranaenses.
Já no dia 27 de novembro, uma delegação formada
por governantes e empresários das províncias argentinas de
Córdoba, Entre Rios e Santa Fé esteve na sede do Sistema
Ocepar para estreitar relacionamento e discutir possibilidades de negócios com o cooperativismo paranaense. Entre

Reunião com governadores de províncias argentinas na Ocepar

empresários que atuam em áreas diversas como arroz, grãos,
trigo, madeira, lácteos, software, acessórios e produtos agrícolas, cosméticos, tecnologia aplicada a maquinário agrícola,
alimentos enlatados, entre outros segmentos.
Embaixada da Rússia
Devido ao embargo das exportações de carne
suína para a Rússia, lideranças e parlamentares do Paraná estiveram com o embaixador da Rússia, com objetivo de entender as razões e buscar um entendimento
para a retomada dos negócios. A reunião ocorreu no
mês de março, na Embaixada, em Brasília, tendo contado com a presença do superintendente adjunto da
Ocepar, Nelson Costa.

Reunião, em Brasília, na Embaixada da Rússia, para tratar sobre exportações de carne suína
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Fórum Futuro 10 Paraná
O pacote de concessões de estradas e ferrovias,
anunciado pela presidente Dilma Rousseff, foi o assunto da reunião do Fórum Futuro 10, realizada no dia 20
de agosto, na sede do Sistema Ocepar. O motivo do
encontro foi discutir a inclusão de obras do Paraná no
plano do governo.
Participaram da reunião o senador Sérgio
Souza, os deputados federais Alex Canziani, Eduardo Sciarra, Leopoldo Meyer, Reinhold Stephanes, Osmar Serraglio e Rubens Bueno; os secretários de Estado José Richa Filho (Infraestrutura e
Logística) e Cassio Taniguchi (Planejamento) e o
superintendente regional do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transporte), José da
Silva Tiago.

Encontro do Fórum Futuro 10 com a ministra Gleisi Hoffmann

Reunião com o ministro dos Transportes
O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos,
participou de encontro promovido pelo Fórum Permanente Futuro 10 Paraná, dia 29 de março, para discutir com lideranças empresariais e representantes do
governo estadual as prioridades do Estado na área de
infraestrutura e logística.
Além dos integrantes do Conselho Diretivo e do
Comitê Executivo do Fórum, participaram da reunião o
secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho,
representando o governador Beto Richa, e os secretários do Planejamento, Cássio Taniguchi, e da Indústria,
Comércio e Assuntos do Mercosul, Ricardo Barros.

Reunião do Fórum Permanente Futuro 10 Paraná

Em consequência do evento, foi realizada uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, na
qual esteve presente o presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo, deputados e
senadores e lideranças do Paraná.
Durante o encontro, os integrantes do Fórum expuseram suas preocupações em relação aos trechos ferroviários e rodoviários que cortam o Estado e que constam no Programa de Investimento em Logística – PAC
das Concessões. A ministra esclareceu que o Paraná seria
contemplado com as obras demandadas e que o objetivo é fazer investimentos para modernizar a infraestrutura
do país de forma ampla e integrando as diversas regiões.

Encontro do Fórum Futuro 10 com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos

Durante o encontro, o ministro revelou que até
o final do ano seriam finalizados os processos licitatórios para os trechos restantes da BR-487, a Estrada Boiadeira, na região Noroeste do Paraná.
Ele anunciou também que em breve estariam sendo iniciados os estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do Corredor Ferroviário do Paraná, projeto que prevê a construção de
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uma ferrovia com 1.116 quilômetros de extensão,
ligando Paranaguá a Maracaju, no Estado do Mato
Grosso do Sul.
O ministro Paulo Sérgio Passos elogiou a iniciativa do Fórum, de unir esforços com o governo paranaense na busca de soluções para as demandas de
desenvolvimento do Estado.
Inovação
As entidades que compõem o Fórum Futuro 10
definiram uma diretriz básica a ser trilhada, com o objetivo de difundir e criar a cultura da inovação nas empresas. O grupo considerou ainda essencial a aprovação de uma legislação estadual para impulsionar essa
área no Paraná. Nesse sentido, foram realizadas diversas
gestões junto ao Governo do Estado e na Assembleia
Legislativa para agilizar a aprovação da lei estadual de
inovação. Inclusive, em reunião do Fórum no dia 6 de
setembro, o assunto foi debatido com os secretários
estaduais da Casa Civil, Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Alípio
Santos Leal Neto.
O pleito do Fórum foi atendido, tendo a Assembleia Legislativa aprovado o projeto e o governador
sancionado a lei no dia 24 de setembro, instituindo
o Sistema Paranaense de Inovação, integrado por empresas e instituições com atuação na área de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

Ferrovias
O Fórum Permanente Futuro 10 Paraná promoveu encontro com o diretor-presidente da Empresa de
Planejamento e Logística (EPL), Bernardo Figueiredo,
dia 5 de novembro, com objetivo de discutir o traçado
das ferrovias que irão cruzar o Paraná. Na oportunidade, ele anunciou que a licitação para a construção de
uma nova ferrovia ligando Cascavel a Paranaguá deve
ser aberta até o final do segundo semestre de 2013
e que a obra deverá ser iniciada em 2014. A medida
atendeu à reivindicação do Fórum, cujos representantes vinham discutindo com o governo federal as melhores alternativas de transporte ferroviário que permitam fazer o escoamento da produção de forma mais
eficiente e viável economicamente.

Reunião de lideranças do Paraná com a presença do vice-governador, Flávio Arns, e do
presidente da Empresa de Planejamento e Logística Bernardo Figueiredo, em Curitiba

INTERCÂMBIO COM ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS

Reunião do Comitê Executivo do Fórum Permanente Futuro 10 Paraná

Missão ao Tocantins
Lideranças das cooperativas paranaenses estiveram reunidas com representantes do governo
de Tocantins, no dia 02 de abril, na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba, para trocar experiências na
área de agroindustrialização. Estiveram presentes
os secretários de Estado do Tocantins, Luiz Carlos
Borges da Silveira, de Ciência e Tecnologia; Ruiter
Luiz Pádua, da Agricultura, e Paulo Massuia, da Indústria e Comércio, o prefeito de Arapoema (TO),
Baltazar Rodrigues e o engenheiro agrônomo Luiz
Carlos Rosina.
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Visita da missão ao estado de Tocantins

Em continuidade a essa visita, a Ocepar organizou um grupo de dirigentes que visitou o Estado do
Tocantins, no início do mês de maio, com objetivo de
conhecer o potencial agrícola daquele estado e prospectar oportunidades de produção.
O grupo esteve visitando a Secretaria da Agricultura e a OCB/Tocantins, que passou informações
sobre o potencial do Estado. Na sequência, os paranaenses foram visitar propriedades rurais, projetos de
irrigação, a infraestrutura de produção e de escoamento da produção.
Recepção de delegações
No decorrer de 2012, estiveram no Paraná várias
delegações de lideranças cooperativistas, com o objetivo de conhecer o trabalho do Sistema Ocepar. Foram recebidos representantes da OCB, delegações dos Estados
do Tocantins, Goiás, São Paulo, Bahia e Espírito Santo.

Recepção de lideranças cooperativistas da Bahia, na Ocepar

Campanha de Marketing Institucional
A campanha de marketing realizada de outubro de
2011 a abril de 2012 veiculou quatro filmes em oito emissoras de televisão do Grupo Paranaense de Comunicação
(GRPCom), totalizando 193 inserções. Também foram
veiculados 32 anúncios nos jornais do grupo (Gazeta do
Povo/Jornal de Londrina) e banners na web com 4,5 milhões de impressões. A campanha foi ainda veiculada em
45 emissoras de rádio com cerca de 3 mil inserções. Em
vista de parceria com o GRPCom, selada desde 2007, para
cada mídia comprada as emissoras reaplicavam o valor investido, ou seja, um desconto em cada veiculação de 50%.

Logomarca da campanha de valorização do cooperativismo do Paraná

O grande diferencial em 2012 foi a decisão da diretoria do Sistema Ocepar em veicular o material de TV
aberta, além da RPC/Globo, nas emissoras RIC/Record,
Band, Tarobá, Rede Massa e Celinauta, totalizando 28
emissoras em todo o estado, com uma cobertura de aproximadamente 100% da população paranaense. O início
da veiculação aconteceu em 25 de novembro de 2012 se
estendendo até o dia 15 de abril de 2013. Além da TV, a
campanha também ocorreu nas principais emissoras de
rádio do estado, sites da internet e nos jornais e revistas
das cooperativas. O critério para distribuição dos recursos
foi de acordo com índice de audiência de cada emissora.
Além da TV, foram veiculados spots nas principais emissoras de rádio do estado e produzidos anúncios veiculados
nos jornais e revistas das cooperativas. O primeiro filme
teve duração de um minuto, de uma série de quatro fil-
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mes com depoimentos de pessoas sobre os mais diversos
ramos do cooperativismo. O slogan principal da campanha foi “Cooperativas. Juntos a Gente Faz Melhor”.
Trata-se da sexta campanha de marketing coordenada pela Ocepar com apoio das cooperativas paranaenses, cujo slogan “Cooperativas. Juntos a Gente Faz Melhor”
faz alusão ao Ano Internacional das Cooperativas.

Programa de rádio
A Ocepar mantém parceria com a Central de Radiojornalismo – Webcom Brasil, que é responsável pela produção de matérias jornalísticas inseridas no portal de internet
da Central, disponibilizadas na grade de emissoras de rádio e
veiculadas no site da Ocepar. Diariamente mais de 100 emissoras conveniadas utilizam o material nos seus programas.

Portal Paraná Cooperativo
A página do Sistema Ocepar na internet foi
remodelada com a criação de um novo portal, com
layout moderno e maior conteúdo de informações aos
usuários. O endereço foi alterado para www.paranacooperativo.coop.br, com objetivo de reforçar a marca
Paraná Cooperativo. O sistema é interativo e possibilita, além da divulgação das ações do cooperativismo,
a interação com o público e acesso aos serviços do
Sistema Ocepar. O portal foi lançado nos Encontros de
Núcleos realizados no mês de maio.
Ele também dá acesso às peças da campanha
de marketing, à TV Paraná Cooperativo no Youtube, às
edições do programa jornalístico exibidas mensalmente
pela TV Sinal e vídeos de divulgação do cooperativismo.

Prêmio Ocepar de Jornalismo
Durante os meses de abril e maio foram realizados 18 encontros regionais de lançamento dos prêmios
Ocepar e Unimed de Jornalismo em diversas cidades do
interior do estado, com a presença de 1.500 profissionais
e estudantes de jornalismo. Todos os eventos contaram
com o apoio das cooperativas locais. O primeiro ocorreu
em Londrina, no dia 10 de abril, durante a Expolondrina,
quando o jornalista e âncora da rádio CBN, Carlos Alberto Sardenberg, realizou uma palestra sobre os rumos da
economia brasileira e mundial. O jornalista aproveitou
também para falar sobre o Prêmio Ocepar de Jornalismo.
Em seu entendimento, é uma excelente iniciativa para
divulgar mais e melhor as importantes ações realizadas
“por esta força chamada cooperativismo”. Também ocorreram lançamentos em Curitiba, Ponta Grossa, Apucarana, Maringá, Campo Mourão, Palotina, Toledo, Cascavel,
Pato Branco, Francisco Beltrão e Guarapuava.

TV Sinal
O espaço cedido para as cooperativas paranaenses
na TV Sinal é fruto de convênio assinado entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Ocepar no dia 17 de novembro de 2011. O programa de 30 minutos é veiculado
uma vez por mês, sempre às segundas-feiras, às 18h30.
O programa “Paraná Cooperativo na TV” estreou na TV Sinal no dia 13 de fevereiro, sendo que
em 2012 foram ao ar 9 edições, produzidas pela assessoria de Comunicação do Sistema Ocepar, em
conjunto com a Realiza Vídeos. A TV Sinal é um veículo de comunicação da Assembleia Legislativa do
Paraná, sintonizada nos canais 16 (NET), 99 (TVA) e
também no canal 97 (RCA).
O Paraná Cooperativo na TV é um importante
meio de divulgação das ações do cooperativismo, uma
vitrine onde são discutidos temas diversos de interesse não somente das cooperativas e, sobretudo, uma
oportunidade para tratar da cooperação como forma
de vida.

Evento de lançamento do Prêmio Ocepar realizado em Londrina

Em 2012, foi criada a categoria universitário, com
objetivo de motivar os estudantes a se aprofundarem
no tema e produzirem materiais sobre o cooperativismo, como forma de valorizar os futuros profissionais e
uma oportunidade para levar o tema cooperativismo
para dentro dos cursos de graduação em diversas universidades.
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Vencedores do Prêmio Ocepar de Jornalismo 2012

O 9º Prêmio Ocepar adotou o mesmo tema escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU)
para comemorar o Ano Internacional das Cooperativas: “Cooperativas constroem um mundo melhor”.
Trabalhos inscritos
Foram inscritos 84 trabalhos, dos quais 11 na
categoria rádio, 16 em televisão, 24 em jornalismo
impresso, 32 em mídia cooperativa e 01 na categoria
universitário.
Julgamento dos trabalhos
A seleção dos trabalhos inscritos no Prêmio Ocepar ficou a cargo dos jornalistas Guilherme Carvalho,
Cristiane Lebelem e Mauren Lucrecia, integrantes da
diretoria do Sindijor/PR; Jorge Cury, jornalista e assessor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; André
Franco, diretor da AJAP – Associação de Jornalistas do
Agronegócio do Paraná e Jossânia Veloso, assessora de
imprensa da Federação Unimed. Também integrou a
Comissão Julgadora, o gerente técnico e econômico
da Ocepar, Flávio Turra. Os trabalhos foram coordenados pelo responsável da área de Comunicação do Sistema Ocepar, Samuel Zanello Milléo Filho.
Premiação
Os vencedores do 9º Prêmio Ocepar de Jornalismo foram premiados durante o Fórum de Presidentes
das Cooperativas Paranaenses. Dos 84 trabalhos inscritos na edição de 2012, a Comissão Julgadora selecionou 14 finalistas.

O Prêmio é uma forma de divulgação do cooperativismo e de valorizar o trabalho da imprensa. A sociedade brasileira não conhece com profundidade o que é e
como funciona uma cooperativa e os jornalistas que participam desse concurso tem propiciado uma condição
ímpar para mostrar o trabalho desenvolvido pelo setor.
Houve a entrega dos troféus e dos valores em dinheiro para os três primeiros lugares de cada uma das
quatro categorias (televisão, radiojornalismo, jornalismo
impresso e mídia cooperativa): R$ 6.000,00 (1º lugar); R$
3.000, (2º lugar) e R$ 2.000 (3º lugar). A categoria especial do ramo crédito recebeu R$ 3.500,00. Nas categorias
Ramo Saúde e Prêmio Universitário não houve finalistas.
Televisão
1º lugar: TV Tibagi – Rede Massa (SBT) Autoria:
Fernando Aparecido Ripoli/Cinegrafista: Alex Fernando
Magosso / Editora: Josefa Costa Silva / Tema: “Melhorar
as pessoas, para melhorar o mundo”.
2º lugar: TV Sudoeste – Rede Celinauta de comunicação / Autoria: Ari Inácio de Lima /Cinegrafista:
Zumba Peroni / Produtora: Andrea Menegaro - Tema:
“São João, Cidade Cooperativa”.
3º RIC TV: TV Record – Maringá / Autor: Sérgio Mendes
/ Tema: ”Mulher: a nova força do cooperativismo do Paraná”.
Radiojornalismo
1º lugar: Rádio Banda B – Curitiba / Autoria: Denise de Mello / Produção: Geovane Barreiro / Tema:
“Cooperativas ganham o mundo graças ao frango com
sotaque paranaense”.
2º lugar: Rádio Celinauta AM – Pato Branco / Autor: Edson Honaiser / Tema: “Cooperativismo que acolhe o campo e a cidade”.
3º lugar: Rádio CBN Maringá / Autor: Everton
Barbosa / Co-autoria: Luciana Peña/ Tema: “Integração
no campo: sustentabilidade e negócios”.
Jornalismo Impresso
1º lugar - Revista Globo Rural / Autor: Norberto
Staviski / Tema: “Paraná dá volta por cima”.
2º lugar: Revista do Empresário / Autor: Leandro
Czernaski / Tema: “O crescimento do cooperativismo”.
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3º lugar: Folha de Londrina / Autor: Ricardo Maia
Barbosa / Tema: “A união faz o agronegócio”.
Mídia Cooperativa
1º lugar: Revista Copacol / Autores: Fernanda Vacari e João Paulo Triches / Tema: “Nosso jeito de fazer o
mundo melhor”.
2º lugar: Revista Integrada/ Autores: Pedro Henrique Teixeira Crusiol e André Luiz Tottene de Carvalho
/ Tema: “Caminho para o sucesso”.
3º lugar: Revista C.Vale / Autores: Sára Ferneda
Messias/ Almir Trevisan e Renan Tadeu Martins / Tema:
“Heranças do cooperativismo”.
Prêmio Especial Crédito
TV Sudoeste – Rede Celinauta de Comunicação/
Autoria: Marilena Chociai /Cinegrafista: André Lessei /
Tema: “A União Faz a Vida – uma escola de cooperação”.
Proteção da marca “Paraná Cooperativo”
A marca Paraná Cooperativo foi registrada no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI,
como sendo de propriedade da Ocepar. Com isso, o
endereço eletrônico do Sistema Ocepar migrou para:
www.paranacooperativo.coop.br.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Show Rural Coopavel
O Sistema Ocepar montou o Estande do Cooperativismo Paranaense, em conjunto com a Coodetec
(Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola), no Show
Rural, em Cascavel, que, em sua 24ª edição, recebeu um
público de mais de 195 mil visitantes. O evento aconteceu no período de 6 a 10 de fevereiro de 2012.
A parceria com a Coodetec possibilita que, no
mesmo espaço, sejam demonstradas ao público as novas
tecnologias geradas pela Coodetec nos setores sementes,
conservação de solos e de produção, bem como os serviços do Sistema Ocepar e produtos das cooperativas.

Por ser um evento de caráter internacional, que
recebe agricultores, autoridades e formadores de opinião de diversos países, o Estande do Cooperativismo
no Show Rural se transformou numa excelente vitrine
das cooperativas do Paraná.

Estande da Ocepar e Coodetec no Show Rural

Workshop Uniodonto
O Sistema Ocepar esteve presente no IV
Workshop Uniodonto, organizado pela Uniodonto
Curitiba, que contou com o apoio do Sescoop/PR, realizado no dia 21 de setembro. Instalou no evento um
estande onde foram expostos os principais produtos e
serviços das cooperativas paranaenses. No local, profissionais do Sistema Ocepar repassaram informações aos
participantes sobre o cooperativismo.

Estande da Ocepar na Feira Uniodonto

52

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

PUBLICAÇÕES DO
SISTEMA OCEPAR

PUBLICAÇÕES DO SISTEMA OCEPAR
Paraná Cooperativo – 40 anos de circulação
O jornal Paraná Cooperativo completou em 2012,
40 anos de circulação, tendo iniciado no mês de junho
de 1972. O jornal foi criado para ser o órgão oficial de
divulgação e comunicação do sistema cooperativista.
Um ano após a fundação da Ocepar, a proposta de
se criar um jornal para difusão de informações do Sistema
foi aprovada em Reunião de Diretoria, em abril de 1972,
com tiragem de 2 mil exemplares e circulação mensal.

nomo do Instituto, Sílvio Galdino, achou que a Ocepar
deveria passar a elaborar o informativo e enviar para
as cooperativas de todo o Paraná, sugerindo que ele
passasse a ser chamado de “Paraná Cooperativo”.

Jornalistas responsáveis pelo PR Cooperativo 1972 - 2012, Edison Lemos, Antônio
de Ramos Cordeiro(Tonico), Samuel Milléo Filho, Eloy Olinto Setti e Giovani Ferreira

1º Edição do Paraná Cooperativo em 1972

Para comemorar os 40 anos de circulação, o setor de
Comunicação do Sistema Ocepar, convidou os profissionais que trabalharam para produzir o Paraná Cooperativo
ao longo de sua trajetória para falar sobre suas experiências.
Participaram os jornalistas Antônio de Ramos Cordeiro, mais
conhecido como Tonico, Eloy Olinto Setti, Edison Lemos e
Giovani Ferreira. A conversa foi mediada pelo coordenador
da área, Samuel Milléo Filho, que atua no setor desde 1987.
Os depoimentos coletados durante a gravação foram utilizados na elaboração da reportagem especial da edição de
agosto da revista Paraná Cooperativo. Não puderam comparecer os jornalistas, Violar Sarturi e Jaime Lechinski
Eloy Setti, que trabalhou na Ocepar de fevereiro
de 1985 a junho de 2009, lembrou que o nome Paraná
Cooperativo surgiu a partir de um boletim informativo
produzido pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (Inda), em Curitiba, nos anos 70. Naquele
período, a entidade tinha entre as suas atribuições
supervisionar e orientar o trabalho das cooperativas
e publicava o “Inda Cooperativo”. O engenheiro agrô-

O jornal Paraná Cooperativo, em formato tabloide e
com 12 páginas, começou a circular em junho de 1972, em
edições mensais e manteve-se assim até meados de 1995,
quando a Ocepar decidiu transformá-lo em informativo semanal. Com o advento da internet, passou a ser publicado
diariamente e enviado on line para leitores cadastrados. Em
2004, foi lançada a revista Paraná Cooperativo.
Hoje, a marca é multimídia e abrange revista, portal
de internet, newsletter, programas de rádio e televisão.
Revista Paraná Cooperativo
Publicada conjuntamente pela Ocepar e Sescoop/PR, em seu oitavo ano de circulação, a Revista Paraná Cooperativo se consolidou como um importante
canal de interatividade com a opinião pública e o sistema cooperativista, tendo inclusive, passado por uma
reformulação gráfica com objetivo de modernizar o seu
padrão editorial.
Em 2012, foram publicadas 11 edições, incluindo a já tradicional edição especial de final de ano com
as Ações de Responsabilidade Social das Cooperativas
Paranaenses. Também foi publicado um encarte especial sobre os Encontros de Núcleos realizados em maio.
Com uma tiragem mensal de 6 mil exemplares, a revista
é enviada para mais de 5 mil endereços, entres os quais
cooperativas, técnicos, dirigentes, cooperados, instituições públicas e privadas, autoridades e órgãos oficiais.
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Janeiro – A primeira edição
do ano da Revista Paraná Cooperativo teve como matéria de capa o Encontro Estadual de Cooperativistas,
que reuniu 1.800 pessoas, vindas

Fevereiro – As Assembleias
Gerais Ordinárias foram o assunto da
matéria especial da edição de fevereiro
da Revista Paraná Cooperativo. A finalidade foi mostrar a mobilização e partici-

pação do cooperado e a transparência
com que as cooperativas apresentam
seus balanços, tudo isso, evidenciando
os diferenciais de um movimento em
constante crescimento no Paraná.

Março - A crescente presença
dos produtos cooperativos nas gôndolas dos supermercados do Brasil
e até de outros países foi o tema da
matéria especial desta edição da Revista Paraná Cooperativo. O objetivo

Abril - As proposições consideradas prioritárias para o setor cooperativista em tramitação no Congresso e
no Senado Federal foram o assunto da
matéria especial da edição de abril da
Revista Paraná. Temas como o adequado tratamento tributário ao ato coope-

de todo o estado, no Teatro Positivo,
em Curitiba. Na opinião de quem
participou, o evento foi um dos mais
representativos e importantes em 11
edições do Encontro.

foi destacar o trabalho do setor para
agregar valor aos produtos primários,
mostrar o portfólio de produtos e ressaltar a preocupação em fazer chegar
até o consumidor produtos de qualidade e origem garantida.

rativo (PLP 271/2005), a aprovação do
projeto de lei que regulamenta as cooperativas de trabalho (PL 4.622/2004), a
validação do novo Código Florestal brasileiro (PL 1.876/1999) e a aprovação do
acesso direto aos recursos do FAT pelas
cooperativas de crédito (PL 3.067/2011).

Maio – A matéria especial
desta edição destacou a decisão da
presidente Dilma Rousseff sobre o
projeto que instituiu o novo Código
Florestal. No dia 25 de maio, o gover-

no federal anunciou, durante entrevista coletiva, que vetou 12 pontos
e fez 32 modificações ao projeto,
aprovado pelo Congresso Nacional
no final de abril.
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Junho – Assunto da matéria especial desta edição da Revista Paraná Cooperativo, o Sescoop/PR investiu mais de
R$ 81 milhões em capacitação, promovendo uma verdadeira transformação

no setor em 12 anos de atuação. A reportagem demonstrou que a expansão do
setor cooperativista do Paraná está associada diretamente à formação e conhecimentos disseminados pelo Sescoop.

Julho – As diversas ações que
marcaram a passagem do Dia Internacional e do Ano Internacional do
Cooperativismo foram assuntos desta
edição da Revista Paraná Cooperativo. As matérias relacionadas ao tema

Agosto – A edição número 85 da
Revista Paraná Cooperativo, com novo
projeto gráfico, destacou os 40 anos da
comunicação cooperativista do Sistema
Ocepar. O lançamento do Jornal Paraná
Cooperativo, em 1972, marcou o início

do trabalho institucional de difusão de
informações sobre o cooperativismo
paranaense. Hoje, Paraná Cooperativo é
uma marca multimídia que dá nome a
todas as publicações e programas jornalísticos do Sistema Ocepar.

Setembro – A edição número
86 da Revista Paraná Cooperativo destacou o início do processo de mudanças no modelo de assistência médica
e odontológico das cooperativas do
ramo saúde. Em 2013, projeto-piloto

Outubro – A edição número 87
da Revista Paraná Cooperativo destacou
a sanção do novo Código Florestal. Depois de 13 anos de discussões no Congresso, o Brasil passou a ter um marco
regulatório para a produção agropecu-

iniciam com o 6.º Intercâmbio Cultural
entre Cooperativas (ITC), evento que
tradicionalmente acontece no primeiro sábado do mês de julho, data em
que se comemora o Dia Internacional
do Cooperativismo.

será implantado no Paraná em cooperativas dos Sistemas Unimed e Uniodonto. O novo modelo tem foco na
medicina de atenção primária, com
acompanhamento detalhado das informações médicas dos usuários.

ária e a preservação dos recursos naturais. E o setor cooperativista, por meio
da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e o Sistema Ocepar, teve
participação ativa nos intensos debates
para a aprovação da lei.
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Novembro/Dezembro – A edição especial da Revista Paraná Cooperativo - Ações de Responsabilidade Social
do Cooperativismo Paranaense 2012,
com 160 páginas, impressas em papel

reciclado, reúne informações de cooperativas dos mais diversos ramos e que
contemplam os projetos e programas sociais, além de ações voltadas à educação,
esporte, família, saúde e meio ambiente.

Encarte Especial/Junho – O
Encarte Especial, lançado em junho,
trouxe um resumo da rodada dos
Encontros de Núcleos Cooperativos
2012, reuniões regionais promovidas duas vezes por ano pelo Siste-

Paraná Cooperativo Diário - Publicação diária conjunta da
Ocepar e Sescoop/PR
contendo notícias sobre

o cooperativismo e atividades realizadas pelo
Sescoop/PR, Ocepar e
Fecoopar. Enviado por
meio eletrônico para 3,5

mil endereços de e-mail
e publicado simultaneamente no site da Ocepar.
No ano foram produzidas 240 edições.

Revista Técnica e Científica
- Publicadas as edições nº 4 e 5 da
Revista Paraná Cooperativo - Técnico
Cientifico, em parceria com o ISAE/
FGV – Instituto Superior de Adminis-

Folder sobre o cooperativismo - Foram publicados folders
em seis diferentes línguas: português,
espanhol, inglês, francês, chinês e japonês para serem distribuídos em via-

ma Ocepar para discutir e planejar
as ações futuras do setor. As reuniões aconteceram em maio de 2012,
nos municípios de Ponta Grossa,
Coronel Vivida, Campo Mourão e
Medianeira.

tração e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Contém os trabalhos dos
alunos de pós-graduação dos profissionais das cooperativas que realizaram cursos pelo Sescoop/PR em 2012.

gens e fóruns internacionais, além de
servir como material de disseminação
da importância do cooperativismo paranaense para ser entregue a missões
nacionais e estrangeiras.
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As cooperativas e o desenvolvimento econômico e social do
Paraná - Cartilha contendo conceitos internacionais do cooperativismo, disciplinamentos da legislação

Relatório anual - Publicação
contendo o relatório de atividades
realizadas e a prestação de contas relativas ao ano de 2011, bem

cooperativista brasileira, orientações
básicas para estruturação e desenvolvimento de sociedades cooperativas
e um panorama do cooperativismo
paranaense.

como o plano de ação para 2012
do Sistema Ocepar, compreendendo a Ocepar, o Sescoop/PR e a Fecoopar.

DESTAQUES DA ÁREA JURÍDICA
A preocupação da área jurídica do Sistema
Ocepar em realizar uma assessoria técnica e apurada
foi uma constante em 2012, haja vista as 44 viagens
realizadas pelo coordenador jurídico, 06 encontros
entre advogados do sistema, 66 reuniões externas.
Quatorze cooperativas foram assessoradas diretamente em questões específicas, 62 estudos e pareceres redigidos e 08 assuntos prioritários acompanhados pela área.
Temas como a votação e posterior à publicação da Lei que regulamenta as cooperativas de trabalho; a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental (TCFA) exigida pelo Ibama; todo o estudo
e assessoria para termos uma legislação paranaense
de apoio e estímulo ao cooperativismo; o grande
movimento da Secretaria Estadual da Justiça, em
parceria com a Castrolanda, para implementar cooperativas sociais; a intensa negociação para redigir a
NR-Frigoríficos; o assessoramento jurídico em relação
ao Código Florestal e sua implantação no Paraná, que
já redundou na suspensão da aplicação do Sisleg, são
exemplos desta atuação.

as cooperativas do ramo trabalho. Embora juridicamente existam questões de dúvida acerca da regulamentação e entendimento de certas matérias, a Lei
Nº 12.690 foi analisada e discutida com os advogados
do sistema, sendo inclusive solicitada uma apresentação deste estudo em evento realizado pela Organização das Cooperativas de Sergipe, em Aracaju. A
lei terá plena vigência em julho de 2013. Para tanto, o
setor jurídico está assessorando o grupo formado na
OCB para redação do Decreto que irá regulamentar a
citada legislação.
Ibama

Fórum do Meio Ambiente

Lei das Cooperativas de Trabalho
Após oito anos tramitando no Congresso Nacional, em 2012 foi votada a legislação que disciplina

A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
(TCFA) foi uma preocupação em 2012 com o questionamento do Ibama acerca da classificação adotada pelas
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cooperativas. Resolvido o problema com a reclassificação compatível e saneada a possibilidade de cobrança
da taxa dos últimos 05 anos, ainda resta para 2013 uma
parcela de discussão.
Lei Estadual do Cooperativismo
O setor jurídico atuou intensamente para a construção da Lei estadual paranaense de apoio ao cooperativismo. Assessorou os deputados relatores e atuou
junto à Casa Civil e Seab em relação ao veto e consequente regulamentação. O resultado foi a sanção da Lei
nº 17.142 de 04 de maio de 2012, complementada pela
Lei Nº 17.345, de 25 de outubro de 2012, que dá ao Paraná uma legislação de apoio e estímulo às cooperativas.
Cooperativa social
A Secretaria Estadual da Justiça e em especial a
Castrolanda envidaram esforços para implantar um piloto de Cooperativa Social, cujo público base seriam
presos do regime semi-aberto. A problemática dos presídios paranaenses poderia encontrar uma alternativa
de solução via estas cooperativas. O setor jurídico da
Ocepar assessorou o grupo responsável pela ideia, dando sugestões e redigindo uma minuta de Estatuto.
NR- Frigorífico
A atividade industrial dos frigoríficos e abatedouros foi objeto de regulamentação por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2012. A Ocepar possuía
junto com a Ocesc uma vaga na comissão tripartite que
redigiu a Norma Regulamentadora (NR). Ao longo de 24
reuniões obteve-se um resultado satisfatório para o setor, haja vista a grande diversidade de interesses.

Encontros Jurídicos
O encontro e a instauração de um espaço para
a discussão de temas jurídicos que envolvem o cooperativismo são alguns dos objetivos do setor jurídico da
Ocepar. Este espaço aconteceu por seis vezes em 2012,
com destaque para os Fóruns Jurídicos ocorridos em 31
de julho e 07 de novembro, que trataram da nova legislação ambiental.

Fórum Jurídico sobre meio ambiente

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Em 2012, a área de tecnologia de informação
desenvolveu o novo portal do Sistema Ocepar. Para o
seu lançamento foi registrado um novo endereço de
acesso (www.paranacooperativo.coop.br). Também
foram adquiridos novos equipamentos e softwares,
bem como renovadas as licenças de uso de softwares.

BIBLIOTECA
O atendimento aos usuários da biblioteca
totalizou empréstimo de 430 volumes, sendo realizadas 23 pesquisas específicas para elaboração
de dissertações, teses e trabalhos de conclusão de
cursos de pós-graduação de acadêmicos de diversas faculdades e universidades. Foram efetivadas
aquisições de livros e assinaturas de periódicos,
procedendo-se ao registro e preparo bibliográfico do material, disponibilizando-o para o público
usuário.

Reunião sobre a NR dos Frigoríficos
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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
ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa

NOTA 4

Caixa
Bancos conta movimento

Direitos Realizáveis

2012
8.999.445,22
19.535,09

2011
4.422.365,83
7.730,03

5.989,93
13.545,16

2.340,84
5.389,19

786.729,23

86.317,73

Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros
(-)PDD

55.685,98
731.043,25
-

86.317,73
-

NOTA 5

Ativo Financeiro

8.186.634,53

4.323.590,31

Aplicações Financeiras

8.186.634,53

4.323.590,31

Despesas Antecipadas

6.546,37

4.727,76

Seguros
Assinaturas de periódicos

4.066,74
2.479,63

3.624,97
1.102,79

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

9.628.868,44

11.193.198,48

-

1.499.140,79
1.229.253,29
269.887,50
233.134,99
(233.134,99)

Aplicações financeiras
Rendimentos financeiros
Créditos de terceiros
(-)PDD

18.128,16

8.211,78

Ações em telecomunicações
Quotas de Capital

Investimentos

9.940,72
8.187,44

8.211,78
-

Imobilizado

9.574.447,74

9.643.969,59

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

4.989.214,40
3.442.785,60
442.353,58
276.078,35
404.073,75
262.617,86
55.848,74
(298.524,54)

4.989.214,40
3.442.785,60
441.033,63
270.901,35
318.485,28
278.817,86
55.848,74
(153.117,27)

NOTA 6

Intangível

36.292,54

41.876,32

Direitos de uso de softwares
(-) Depreciação acumulada

45.131,57
(8.839,03)

43.810,73
(1.934,41)

ATIVO TOTAL

18.628.313,66

15.615.564,31
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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
PASSIVO
2012
2.495.613,20

2011
1.053.738,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16.132.700,46

14.561.826,16

Patrimônio social
Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Ajuste de exercícios anteriores

7.842.288,89
1.626.858,97
5.001.806,10
50.203,77

6.390.926,94
1.626.858,97
5.092.728,30
20.661,50

Superavit do exercício

1.611.542,73

1.430.650,45

PASSIVO TOTAL

18.628.313,66

15.615.564,31

CIRCULANTE

Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de férias e encargos
Provisão de Gratif. Anual e enc.

NOTA 7

1.662.559,80
99.216,91
68.623,69
426.566,55
238.646,25

379.617,14
94.302,39
64.916,59
280.217,44
234.684,59
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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
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT

RECEITAS

2012
5.675.529,75

2011
4.973.984,18

Contribuição cooperativista
Contribuição autogestão
Receitas de manutenção
Contribuição sindical
Convênios

2.822.974,07
2.352.478,45
73.957,96
254.010,90
172.108,37

2.502.088,95
2.085.074,10
43.655,98
201.325,15
141.840,00

DESPESAS

4.978.885,54

4.580.309,28

Pessoal e encargos
Divulgação do cooperativismo
Campanha de Marketing
(-) Ressarcimento Marketing 2012
Gastos gerais
(-) Reembolso de Despesas
Viagens
Comunicação
Serviços de terceiros
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Tributárias e contribuições sociais

3.798.623,68
235.908,05
2.154.454,97
(2.052.000,00)
414.103,35
(261.337,14)
291.100,40
79.362,56
174.024,52
92.236,18
48.189,34
4.219,63

3.404.091,54
175.165,19
1.928.461,05
(1.802.400,00)
415.635,65
(290.467,84)
304.593,44
107.633,99
203.030,65
83.647,23
45.448,16
5.470,22

RESULTADO OPERACIONAL

696.644,21

393.674,90

233.220,63

297.425,09

Receitas
Despesas

334.730,68
(101.510,05)

298.570,73
(1.145,64)

RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

929.864,84

691.099,99

RESULTADO FINANCEIRO

681.677,89

739.550,46

Receitas financeiras
Despesas financeiras

710.530,12
(28.852,23)

742.870,47
(3.320,01)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

1.611.542,73

1.430.650,45

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

NOTA 9
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO
GRUPOS

SALDO INICIAL
31.12.2011

INCLUSÕES

SALDO FINAL
31.12.2012

BAIXAS

INVESTIMENTOS

8.211,78

10.032,51

116,13

18.128,16

Quotas de Capital
Ações em Telecomunicações

8.211,78

10.032,51

116,13

9.940,72
8.187,44

IMOBILIZADO

9.643.969,59

177.395,47

246.917,32

9.574.447,74

Edificações
Terrenos
Máquinas e Equipamentos
Mobiliário
Equipamentos de Informática
Veículos
Equipamentos de Comunicação
(-) Depreciação Acumulada

4.989.214,40
3.442.785,60
441.033,63
270.901,35
318.485,28
278.817,86
55.848,74
(153.117,27)

3.830,00
5.177,00
85.588,47
82.800,00
-

2.510,05
99.000,00
145.407,27

4.989.214,40
3.442.785,60
442.353,58
276.078,35
404.073,75
262.617,86
55.848,74
(298.524,54)

INTANGÍVEL

41.876,32

1.320,84

6.904,62

36.292,54

Bens Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

43.810,73
(1.934,41)

1.320,84
-

6.904,62

45.131,57
(8.839,03)

TOTAL

9.694.057,69

188.748,82

253.938,07

9.628.868,44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTAÇÃO

PATRIMÔNIO

SOCIAL

RESERVA DE
REAVALIAÇÃO

AJUSTE DE
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL

1.473.305,86

3.710.344,64

SALDO EM 31/12/2010

5.131.943,90

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

995.790,17

AJUSTE DE
RESERVA DE
EXERCÍCIOS
CAPITAL ANTERIORES
1.626.858,97

1.473.305,86
(90.922,20)

(263.192,87)
20.661,50

263.192,87

SALDO EM 31/12/2011

6.390.926,94
1.430.650,45

SALDO EM 31/12/2012

7.842.288,89

0,00

5.092.728,30

1.626.858,97

20.661,50

0,00

(20.661,50)
50.203,77

0,00
1.611.542,73
0,00
(90.922,20)
50,00
0,00
50.203,77

50.203,77

1.611.542,73 16.132.700,46

0,00
(90.922,20)

50,00
20.661,50

5.001.806,10

1.626.858,97

0,00
1.430.650,45
0,00
(354.115,07)
283.854,37

1.430.650,45 14.561.826,16
(1.430.650,45)
1.611.542,73

0,00

SOCIAL

995.790,17 13.201.436,41
(995.790,17)
1.430.650,45

(1.473.305,86)

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

263.192,87

SUPERAVIT
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2012

2011

Recebimentos
Pagamentos a fornecedores e empregados

5.675.529,75
(2.884.348,13)

4.973.984,18
(3.108.536,99)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.791.181,62

1.865.447,19

Compra de ativo imobilizado
Recebido pela Venda de Imobilizado
Dividendos recebidos

(178.716,31)
31.000,00
2.130,68

(145.859,22)
1.145,64

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(145.585,63)

(144.713,58)

Recebido por empréstimo a longo prazo
Pagamento de passivo

-

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

-

-

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

2.645.595,99

1.720.733,61

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

5.560.573,63
8.206.169,62
2.645.595,99

3.839.840,02
5.560.573,63
1.720.733,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
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NOTA 1 – Contexto operacional
O Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná - Ocepar, entidade de representação do cooperativismo, conforme art. 105 da
Lei 5.764/74, 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 registradas.
NOTA 2 – Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As Demonstrações Contábeis da Ocepar levantadas em 31 de dezembro de 2012 comparativas com 2011
estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor e legislação aplicável.
NOTA 3 – Principais práticas contábeis
As Demonstrações Contábeis estão de acordo
com os Princípios de Contabilidade, obedecidas as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislumbrando as alterações promovidas na Lei nº 6.404/76,
instituídas pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e Resolução CFC - Conselho Federal de Contabilidade nº
1409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sindicais e
Associações de Classe.
a) Regimes de escrituração
As receitas são reconhecidas no resultado 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, os bens tangíveis e intangíveis não estão registrados por um valor maior que o da sua realização, seja pela venda ou pelo uso, o valor atual dos Ativos relevantes imobilizados
e intangíveis possuem evidências de seu valor recuperável.
e) Receitas de contribuições e manutenção
Provenientes da Contribuição Cooperativista
conforme a Lei nº 5764/71, da Contribuição de Autogestão e da Contribuição Sindical Patronal dos vários ramos
do cooperativismo paranaense, e outras receitas com
taxas e recuperações de despesas.
NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro
em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto
prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
NOTA 5 – Direitos realizáveis
Registram-se em Direitos Realizáveis os Contratos
de Gestão Sescoop e Fecoopar, os adiantamentos concedidos aos funcionários e Ressarcimentos da Campanha de Marketing 2012 à receber.

DIREITOS REALIZÁVEIS

2012

2011

Adiantamentos a funcionários
Crédito de terceiros
Campanha de Marketing

55.685,98
56.043,25
675.000,00

35.980,02
50.337,71
-

TOTAL

786.729,23

86.317,73
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NOTA 6 – Investimentos, imobilizado e intangível
Em Investimentos constam cotas de

ações em telecomunicações de propriedade
da entidade;

GRUPOS

SALDO INICIAL
31.12.2011

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL
31.12.2012

INVESTIMENTOS

8.211,78

10.032,51

116,13

18.128,16

Quotas de Capital
Ações em Telecomunicações

8.211,78

10.032,51

116,13

9.940,72
8.187,44

IMOBILIZADO

9.643.969,59

177.395,47

246.917,32

9.574.447,74

Edificações
Terrenos
Máquinas e Equipamentos
Mobiliário
Equipamentos de Informática
Veículos
Equipamentos de Comunicação
(-) Depreciação Acumulada

4.989.214,40
3.442.785,60
441.033,63
270.901,35
318.485,28
278.817,86
55.848,74
(153.117,27)

3.830,00
5.177,00
85.588,47
82.800,00
-

2.510,05
99.000,00
145.407,27

4.989.214,40
3.442.785,60
442.353,58
276.078,35
404.073,75
262.617,86
55.848,74
(298.524,54)

INTANGÍVEL

41.876,32

1.320,84

6.904,62

36.292,54

Bens Intangíveis
(-) Amortização Acumulada

43.810,73
(1.934,41)

1.320,84
-

6.904,62

45.131,57
(8.839,03)

TOTAL

9.694.057,69

188.748,82

253.938,07

9.628.868,44
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NOTA 7 – Contas a pagar
O grupo Contas a Pagar é composto por
R$ 9.646,46 à recolher em favor da OCB referente
a contribuições recebidas em 12/2012, R$ 795,00
de depósitos referentes à contribuição cooperativista e autogestão não identificadas ou recolhidas
abaixo do mínimo aguardando regularização. R$
91.791,12 de Fornecedores diversos, referente a
produtos e serviços de dezembro de 2012 a serem
pagos em janeiro de 2013 e R$ 1.560.327,22 referentes a despesas com a Campanha de Marketing
2012 a serem pagas em 2013.
NOTA 8 – Contingências passivas
Até a data deste balanço não há contra a entidade contingências passivas de natureza fiscal, tributária
ou trabalhista a serem registradas.
NOTA 9 – 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 da baixa de bens
ativos no valor de R$ 101.510,05; as Receitas compreendem venda de bens ativos no valor de R$ 31.000,00,
dividendos das ações em empresas telefônicas no
valor de R$ 2.130,68 e reembolso referente aluguel
repassado via contrato de gestão pelo Sescoop/PR no
valor de R$ 292.000,00 e pela Fecoopar no valor de R$
9.600,00, perfazendo um total do grupo Outras Receitas/Despesas de R$ 233.220,63.
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 2012.
Maurício Lins da Silva
Contador- CRC PR 056049/O-2

José Roberto Ricken
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente
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RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA

Ilmos. Srs.
Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da
OCEPAR – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
Curitiba - PR
Examinamos as demonstrações contábeis da
OCEPAR – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de
2012 e as respectivas demonstrações do 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 adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções
relevantes.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Sindicato e Organização
das Cooperativas para planejar procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Entidade. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OCEPAR – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná em 31 de Dezembro de 2012, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cascavel, 25 de Janeiro de 2013.
Aloisio da Silva
Contador Responsável
CRC – PR Nº 026.526/O-4

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5
OCB – PR Nº 618
CVM Nº 10898
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná – Ocepar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as Notas Explicativas,
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração
de Superavit ou Deficit, e Demonstração das Mu-

tações do Patrimônio Social do exercício findo em
31 de dezembro de 2012, considerando também
as reuniões realizadas e de acordo com o relatório
da auditoria externa, opinam favoravelmente pela
aprovação das contas desse exercício pela Assembleia Geral Ordinária.

Curitiba, 27 de março de 2013

Paulo Roberto Fernandes Faria

Jose Rubens Rodrigues Dos Santos

Lauro Osmar Schneider
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ORÇAMENTO 2013
RECEITAS

VALOR

Contribuição Cooperativista
Contribuição Autogestão
Contribuição Sindical
Receitas de manutenção
Convênios
Receitas financeiras
Outras receitas

3.150.000,00
2.620.000,00
392.000,00
65.000,00
200.000,00
700.000,00
323.000,00

SUBTOTAL

7.450.000,00

DESPESAS

VALOR

Pessoal e encargos
Serviços de terceiros
Viagens
Divulgação do Cooperativismo
Gastos gerais
Reembolso de despesas
Impostos e taxas
Despesas tributárias
Comunicação
Manutenção de bens
Outras despesas

4.264.000,00
221.000,00
328.000,00
265.000,00
473.500,00
(261.000,00)
52.000,00
4.700,00
82.000,00
117.000,00
10.000,00

SUBTOTAL

5.556.200,00

SUPERAVIT

1.893.800,00

INVESTIMENTOS
ITENS

VALOR

Equipamento/mobiliário
Reforma predial

100.000,00
100.000,00

TOTAL

200.000,00
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PLANO DE AÇÃO 2013
Ações no âmbito do cooperativo brasileiro
• Participar das atividades da Diretoria da OCB e
dos Conselhos Especializados.
• Buscar maior interação entre a OCB e as Organizações Estaduais, através dos eventos dos núcleos regionais.
• Participar de eventos para dirigentes e executivos da OCB, Sescoop e CNCOOP.
Ações no Congresso Nacional
• Acompanhar a tramitação dos projetos de lei
que regulamentam o ato cooperativo e a nova lei das
sociedades cooperativas.
• Assessorar a Frencoop Nacional via OCB.
• Analisar as medidas provisórias e projetos de
lei oferecendo sugestões e propostas de emendas aos
parlamentares, através do Sistema OCB.
Ações no Executivo Federal
• Atuar junto ao governo com objetivo de buscar o aperfeiçoamento das políticas públicas, dentre
elas: ampliação dos limites de financiamento do Prodecoop; redução dos juros do Procap-Agro; adequação dos normativos para fins de enquadramento no
Pronaf para pessoa física e jurídica; redução de juros e
simplificação das normas do Procapcred.
• Propor parcerias ao BNDES para ampliar os recursos para investimento nas cooperativas.
• Discutir com o governo a criação de novos
programas de apoio às cooperativas, tais como: crédito
operacional e rotativo, destinado para o recebimento
da produção; recursos para ampliação da capacidade
armazenadora e a instituição de um programa de garantia de renda.
• Propor ao governo medidas para melhoria da
infraestrutura do País e aperfeiçoamento das legislações, em especial, quanto à adequação da lei dos motoristas e do peso por eixos dos caminhões.
• Discutir com a Aneel o aperfeiçoamento das
normas aplicáveis às cooperativas de infraestrutura.
• Apoiar as cooperativas de crédito para enquadramento nos normativos que criaram o Fundo Garantidor Cooperativo - FGCoop.

• Atuar junto ao governo para liberação das
garantias excedentes vinculadas aos programas Pesa,
Securitização e Recoop.
• Desenvolver ações junto aos agentes financeiros para liberação de recursos para as cooperativas.
• Implementar gestões específicas de interesse
de todos os ramos do cooperativismo do Paraná.
Ações no Executivo Estadual
• Apoiar os órgãos ambientais para adequação
da legislação estadual ao novo Código Florestal.
• Apoiar as ações da Adapar para modernização e ampliação dos trabalhos de melhoria da sanidade agropecuária.
• Regulamentação da Lei Estadual do Cooperativismo.
Ações com as entidades
• Presidir o Conselho Deliberativo do Sebrae.
• Participar do Grupo das Federações (G7).
• Participar dos Conselhos de Ciência e Tecnologia, Senar/PR, Meio Ambiente, Fundepec, Desenvolvimento Paraná, Fórum Futuro 10, Agência de Internacionalização do Paraná e Sebrae.
Área Técnica e Econômica
• Realizar estudos e trabalhos para dar suporte
técnico e econômico às ações da Ocepar.
• Prestar assessoria às cooperativas nas áreas técnica, econômica, de mercado, meio ambiente e da pecuária.
• Fazer a representação técnica-institucional
em eventos, fóruns e reuniões;
• Realizar estudos de mercado e das exportações das cooperativas e do agronegócio.
• Recepcionar delegações nacionais e internacionais.
• Realizar os fóruns do meio ambiente, agronômico, mercado, pecuário, varejo, dentre outros.
• Analisar os custos de produção da agropecuária, propor alterações nos normativos de crédito rural
e elaborar proposições aos planos safras.
• Elaborar projetos com novas propostas de
políticas para os ramos cooperativos.
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Infraestrutura
• Atuar junto com as demais entidades e o Fórum Futuro 10 Paraná para que os governos estadual
e federal invistam na melhoria da infraestrutura básica – rodovias, ferrovias, energia, aeroportos, portos e
outros.
Pesquisa e Inovação
• Criar o Fórum permanente de inovação.
• Realizar um curso de sobre inovação e eventos relacionados.
• Dar apoio aos talentos de cooperativas.
• Manter parcerias estratégicas com a Fiep, Sebrae, universidades, centros de pesquisa e Fórum Futuro 10 Paraná.
Assessoria Jurídica
• Participar do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais PR.

• Realizar estudos sobre cooperativas e na área
tributária.
• Participar de colegiados, fóruns e eventos técnicos relacionados ao cooperativismo.
• Coordenar os fóruns jurídico e tributário.
• Assessorar os parlamentares da Frencoop nacional e a estadual.
Área de Comunicação
• Publicar de 11 edições da Revista PR Cooperativo.
• Edições especiais: Balanço Social e outros.
• 02 Revistas Técnico Científicas.
• 240 edições do PR Cooperativo Diário.
• Produzir programas de rádio, TV e outros.
• Dinamizar o Portal PR Cooperativo.
• Treinar assessorias de imprensa e público interno das cooperativas em comunicação.
• Promover o 10º Prêmio Ocepar de Jornalismo.
• Realizar a Campanha de Marketing Institucional.

72

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

PERFIL INSTITUCIONAL

PERFIL INSTITUCIONAL
O Sescoop – Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo, criado pela Medida Provisória nº
1.715, em 03 de setembro de 1998, regulado pelo Decreto nº 3.017, de 06 de abril de 1999, tem o perfil de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituído
sob o regime de serviço social autônomo, e presidido
pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Tem a responsabilidade de organizar, administrar
e executar o ensino de formação profissional e capacitação, o monitoramento de cooperativas e a promoção
social de cooperados, funcionários e seus familiares.
Sua atuação está voltada às cooperativas brasileiras, abrangendo todos os ramos que integram o setor.
É composto por uma unidade nacional e por unidades
estaduais ou regionais, podendo ser constituídas em
todo o País, conforme a necessidade de atendimento
às cooperativas contribuintes.
Cabe à unidade nacional a normatização de seu
funcionamento, através de regimento interno próprio,
a definição das diretrizes gerais, a criação e coordenação das unidades estaduais e a prestação de contas aos
órgãos governamentais das aplicações dos recursos
nos objetivos fins em todo o País. Já as unidades estaduais respondem pela coordenação e realização das
atividades fins, para consecução dos objetivos propostos de forma a atender as demandas das cooperativas
contribuintes.
O Sescoop é mantido por contribuição própria,
definida em lei, de natureza parafiscal, recolhida por
meio do INSS, na razão de 2,5% sobre o valor mensal
da soma dos salários dos funcionários das cooperativas,
que repassa à unidade nacional e que, por sua vez, retorna às unidades estaduais para aplicação em benefício das cooperativas contribuintes junto ao seu público
interno.
Em razão da origem dos seus recursos financeiros, possui características de instituição paraestatal,
desempenha serviços de interesse público podendo
receber incentivos estatais. Por essa razão, está sujeito
à legislação que institui a fiscalização na administração
pública e ao julgamento de suas contas pelo Tribunal
de Contas da União.

SESCOOP/PR
O Sescoop/PR é um órgão independente, descentralizado pelo Conselho Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo e vinculado ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).
Foi criado em 10 de outubro de 1999 e possui regimento interno próprio, arquivado no Registro de Títulos e
Documentos de Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de Curitiba/PR, averbado sob o nº 3806/2. Sua responsabilidade é realizar as atividades inerentes ao Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo no âmbito estadual junto às cooperativas registradas na Ocepar.
Suas ações visam o fortalecimento das cooperativas e de
seu público interno, proporcionando capacitação, valorização e
melhoria das condições de vida de cooperados e empregados.
Áreas de atividades e suas responsabilidades:
Desenvolvimento humano: desenvolve ações de
formação, capacitação e promoção social.
Desenvolvimento e monitoramento de cooperativas: realiza atividades de orientação na constituição de
cooperativas, informação, avaliação, acompanhamento,
estudos e análise de desempenho das cooperativas.
Comunicação Social: é responsável pela comunicação interna e externa da entidade e publicação das
Revistas Paraná Cooperativo e Técnico Científico.
Tecnologia da Informação: realiza a manutenção dos
equipamentos e software e desenvolve sistemas informatizados.
Jurídico: é responsável pelo controle da legalidade de contratos e regulamentos internos; presta assessoria aos orgãos diretivos e fiscal, bem como às demais
áreas de atendimento do Sescoop/PR.
Administrativo: faz o controle dos recursos financeiros
e humanos, a gestão do patrimônio e controle, contabilidade, licitações, regularidade fiscal e a prestação de contas junto
aos órgãos de controle da União e do Sescoop Nacional.
Auditoria Interna: avalia a gestão dos processos e resultados gerenciais, verificando a legalidade e a legitimidade.
Composição dos cargos de administração e fiscal
São órgãos de deliberação, execução, fiscalização
e administração do Sescoop/PR: Conselho Administra-
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tivo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Presidência e
Superintendência.
Conselho Administrativo
Cabe ao Conselho Administrativo difundir e
implantar as políticas, diretrizes, programas, projetos
e normativos, de acordo com as deliberações e decisões do Conselho Nacional, contribuindo para que as
atribuições e os objetivos do Sescoop Nacional sejam
alcançados em sua área de atuação.
O Conselho Administrativo é o órgão máximo do
Sescoop/PR, sendo presidido pelo presidente da Ocepar. É composto por cinco membros titulares e quatro
suplentes. Entre os conselheiros, há um representante
dos trabalhadores em cooperativas, dois das cooperativas contribuintes e dois do Sescoop Nacional.
Diretoria Executiva
É o órgão gestor e de administração, consoante às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional e
Administrativo. A Diretoria Executiva é dirigida e coordenada pelo presidente do Conselho Administrativo e
operacionalizada pelo superintendente.
A estrutura básica da equipe técnica, bem como
a competência de seus órgãos, é aprovada pelo Conselho Administrativo, mediante proposta do presidente.
O superintendente é nomeado e contratado pelo presidente, após aprovação do Conselho Administrativo.
Os órgãos da estrutura funcional do Sescoop/PR
são dirigidos por gerentes e coordenadores nomeados
pelo presidente do Conselho Administrativo, mediante proposta do superintendente. Atualmente são duas
gerências (Desenvolvimento Humano e Autogestão),
uma coordenadoria administrativa e duas assessorias
(Comunicação e Jurídico).
Conselho Fiscal
É composto por três membros titulares e igual número de suplentes. Compete acompanhar e fiscalizar a
execução financeira, orçamentária e os atos de gestão;
examinar e emitir pareceres sobre o balanço patrimonial
e demais demonstrações financeiras; solicitar ao Conselho Administrativo a contratação de assessoria de audi-

tores ou peritos, sempre que tais serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas
funções; elaborar o seu Regulamento de Funcionamento, compatível com o Regimento Interno do Conselho
Fiscal do Nacional; indicar entre seus pares um presidente e um secretário para coordenar e relatar as atividades;
dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva, e, se for o caso, ao Conselho Administrativo.

AÇÕES INSTITUCIONAIS REALIZADAS EM 2012
Conselho Administrativo
O Conselho Administrativo esteve reunido por
seis vezes durante o ano, quando os conselheiros analisaram, dentre outros assuntos, o Plano de Trabalho
e Orçamentário e suas reformulações para exercício
de 2012; relatórios de atividades, prestação de contas,
balanço patrimonial e financeiro e relatório de gestão
2011; aprovação de portarias e resoluções; nomeação
de membros das comissões de licitação, avaliação,
compras e seleção, bem como exame do parecer da
auditoria externa.
Diretoria Executiva
A Diretoria coordenou as atividades e a gestão
dos recursos financeiros e de pessoal, destacando-se o
Plano de Metas, o Plano de Trabalho e Orçamentário e
suas reformulações e a revisão dos normativos da instituição.
Conselho Fiscal
Reuniu-se por seis vezes para exame das contas
e respectivas notas explicativas, acompanhamento da
execução orçamentária, análise dos pareceres das auditorias interna e externa e avaliação dos processos licitatórios e de compras e, no final do ano, emitiram o
parecer.

AÇÕES DE CONTROLE E COMISSÕES ESPECIALIZADAS
Auditoria interna
O auditor interno elaborou oito relatórios decorrentes de trabalhos específicos na área operacional da
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entidade com manifestação sobre os controles internos
administrativos, regularidade dos processos licitatórios,
gerenciamento da execução de convênios e ajustes,
cumprimento das recomendações da auditoria externa, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria
Geral da União-CGU e das decisões e recomendações
dos Conselhos Fiscal e Administrativo.
Auditoria externa
Realizada pelo Sescoop Nacional, tendo verificado as demonstrações financeiras, a posição patrimonial, contábil e financeira da entidade no exercício de
2012, emitindo parecer e recomendações.
Comissão de licitação
Foram realizadas no exercício cinco licitações
na modalidade “pregão presencial” para fornecimento
de alimentação para os eventos Intercâmbio Cultural
entre Cooperativas e Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses 2012; produção de material gráfico,
envolvendo relatórios, material didático, Revista Paraná
Cooperativo e outras publicações; serviços de fornecimento de passagens aéreas e locação de veículos; fornecimento mensal de vale refeição para os funcionários
do Sescoop/PR e serviços gráficos para a produção de
materiais didáticos dos programas Cooperjovem e Jovem Aprendiz, envelopes e pastas.
Comissão de avaliação e desempenho
Realizou a avaliação do cumprimento das metas
definidas no “Plano de Metas 2011”, analisando o desempenho pessoal dos colaboradores e emitiu relatório conclusivo.

RECURSOS HUMANOS
O quadro funcional do Sescoop/PR é composto
por 48 funcionários, dos quais 3 com mestrado, 17 com
pós-graduação, 25 com graduação, 2 com ensino médio e
um com curso técnico profissionalizante. No ano passado
ocorreu uma admissão para repor a equipe em trabalho.
Plano de Metas 2012
Estabeleceu as metas para cada funcionário, observando as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração e as metas definidas pela Diretoria, contemplando
o que cada profissional deveria executar, em consonância
com as demandas das cooperativas e o planejamento
estratégico da instituição. Durante o ano foram feitas três
adequações do plano, com objetivo de contemplar as novas demandas das cooperativas e a dinâmica de trabalho
exigida em função da mudança de legislações e da conjuntura econômica do país.
Plano de capacitação interna
Os funcionários fizeram o 2º módulo do programa EAD Cooperativismo, na modalidade ensino a distância, bem como realizaram cursos pertinentes a sua
área de atuação com, no mínimo, 20 horas/aula.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Comissão de inventário de bens
Reuniu-se por duas vezes para verificação da
regularidade dos bens, envolvendo etiquetagem de
controle patrimonial, usuário responsável, existência e
estado de conservação.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC) foi elaborado com o intuito de auxiliar as
cooperativas na definição de seus programas de capacitação de recursos humanos, mediante análise sistêmica do planejamento e da gestão das cooperativas.
A metodologia adotada aliou diversos tipos de
análises, dentre elas, a econômico-financeira, social,
funcional e ambiental, buscando o direcionamento e a
convergência de esforços e recursos de modo a maximizar os resultados dos recursos aplicados.

Comitê de análise de projetos
Realizou 47 reuniões para analisar e deliberar sobre 1.050 projetos de eventos.

Parcerias com entidades especializadas
O Sescoop/PR mantém parcerias com universidades e entidades especializadas, com objetivo de le-
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var para as cooperativas as melhores opções de aprendizado, a fim de atender as demandas e a necessidade
de modernização das empresas, aproveitando o conhecimento de instituições que possuem larga experiência, programas e metodologias de ensino consagradas na formação e capacitação de recursos humanos.
No exercício de 2012, as parcerias tiveram continuidade
com as seguintes instituições: Universidade Federal do
Paraná, Universidade Positivo, Pontifícia Universidade
Católica do Paraná, ISAE/Fundação Getúlio Vargas, Senar/PR, Senai/PR, Sebrae, Fundação Dom Cabral e Universidades Estaduais de Maringá e Londrina.
Sistema de Gerenciamento de Eventos
Foi concluído o desenvolvimento do Sistema de
Gerenciamento de Eventos, executado pelo Sescoop/PR,
com recursos do Sescoop Nacional, que será usado por
todas as unidades estaduais. O sistema vai possibilitar
a padronização da operacionalização das atividades de
capacitação e promoção social do cooperativismo brasileiro, criando um cadastro e banco de informações unificado. O software permitirá que as cooperativas realizem
o planejamento dos eventos, a exportação e importação
de dados e efetuem consultas ao banco de instrutores.
Agentes de Desenvolvimento
Humano e de Autogestão
Cada cooperativa mantém um colaborador que
faz a interface com o Sescoop/PR, denominado de
“agente”, que é responsável por identificar as demandas
por treinamentos, elaborar o plano anual e operacionalizar a realização dos eventos.
Gráfico 1 - Número de participantes - 2003/2012

Fonte: Sescoop/PR

Esses profissionais dão toda a sustentação ao trabalho desenvolvido pela instituição e, em alinhamento
com o plano estratégico de desenvolvimento cooperativo, direcionam as necessidades a serem trabalhadas.
O Sescoop/PR fornece o suporte técnico para
execução das atividades e mantém um programa de
reciclagem permanente para os agentes.

Painel ilustrativo dos 13 anos de atuação do Sescoop

Sescoop: 13 anos de atividades
Em 13 anos, as atividades e cursos promovidos pelo
Sescoop/PR tiveram mais de um milhão de participantes,
que assistiram a 338 mil horas de aulas em 26 mil eventos
de capacitação. Nesse período, os investimentos realizados foram superiores a R$ 129,1 milhões. São cooperados,
dirigentes, colaboradores e familiares que tiveram acesso
à qualificação profissional, seja em cursos específicos para
atender as necessidades operacionais das cooperativas, ou
em projetos de pós-graduação, especialização e mestrado.
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Ao treinar e capacitar a mão de obra das cooperativas, nos mais diversos níveis e áreas de atuação, desde operacional até na gestão e liderança, o Sescoop/
PR propiciou condições para que o setor pudesse responder com competência às demandas da economia
global cada vez mais competitiva.
A transformação promovida pelo Sescoop/
PR é percebida em cada um dos colaboradores e

cooperados que participam de cursos e eventos de
aperfeiçoamento. A oportunidade de crescimento
profissional e pessoal melhorou a autoestima e a
confiança das pessoas que trabalham e fazem o cooperativismo crescer. Criou-se uma nova identidade
da cooperativa com seus colaboradores e associados, pela oportunidade que se oferece de levar até
eles o conhecimento.

Gráfico 2 - Recursos aplicados (em reais) - 2003/2012

Fonte: Sescoop/PR

Novas ferramentas foram criadas para auxiliar o processo de capacitação, tais como: Plano
de Desenvolvimento Cooperativo, que faz uma
avaliação dos dados financeiros da cooperativa,
balanço patrimonial e social, programas de treiGráfico 3 - Número de eventos - 2003/2012

Fonte: Sescoop/PR

namento, quadro social e recursos humanos, para
definir com maior precisão as necessidades de
capacitação e o Programa de Autogestão, que
avalia o desempenho econômico e financeiro da
cooperativa.
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Em 2012, foram realizados 4.999 eventos, com
144.445 participações, 67.146 horas/aula e investimen-

tos da ordem de R$ 18,88 milhões. No ano foram executados 44 cursos de especialização e pós-graduação.

Gráfico 4 - Número de horas/aulas - 2003/2012

Fonte: Sescoop/PR

AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL
São processos educativos e participativos que
buscam a melhoria da qualidade de vida dos empregados, associados, familiares e comunidade, com objetivo
de se construir um mundo melhor, a partir de ações
voltadas à educação, saúde, cultura, integração social,
meio ambiente e geração de renda.
Ação Cooperativa
Trinta e oito mil estudantes das redes de ensino público municipal, particular e da APAE participaram da Ação Cooperativa em todo o Paraná. Foi uma
iniciativa conjunta dos dois programas de educação
cooperativa - o “Cooperjovem”, do Sescoop/PR, e “A
União Faz a Vida”, do Sicredi PR/SP. O objetivo foi difundir o cooperativismo e a cultura da cooperação, além
de celebrar o Ano Internacional das Cooperativas.
A ação foi realizada em 53 municípios, nos meses de junho e julho. A programação incluiu oficinas de
trabalho, jogos cooperativos, apresentações culturais,
ações sociais e ambientais, tais como o plantio de árvores, blitz educativas, passeatas, arrecadação de livros,
cobertores e alimentos, visitas a asilos, dentre outras.

7º Elicoop Feminino
O Encontro de Lideranças Cooperativistas Femininas do Paraná – Elicoop Feminino, promovido pelo
Sescoop/PR com apoio da Cocari, em Mandaguari, nos
dias 17 e 18 de maio, reuniu 172 mulheres de 12 cooperativas. Promovido anualmente com o objetivo de reunir as lideranças para tratar de temas cooperativistas,
nesta edição, o principal assunto discutido foi “Cooperativas Constroem um Mundo Melhor” e o papel da
mulher no Ano Internacional das Cooperativas.

Conferencista Sônia Abdul Rahman

Durante os dois dias, foram apresentadas as
palestras “A inserção da mulher no agronegócio”, mi-
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nistrada por Maria Iraclézia de Araújo, presidente da
Sociedade Rural de Maringá; “A arte de sair do lugar
comum”, por Marco Zanqueta e “Especialmente mulher”, por Patrícia Santos. Houve ainda a discussão
de um case sobre liderança feminina, com a participação de Sônia Abdul Rahman. Também foram
realizadas oficinas, conduzidas pelo instrutor Eliseu
Felipe Hoffmann, onde as mulheres, divididas em
grupos, puderam escrever um livro de 14 capítulos
em forma de painel, com assuntos relacionados ao
cooperativismo.

Presentes no Elicoop Jovem

Os jovens também tiveram a oportunidade de
realizar uma avaliação das atividades ocorridas no ano
anterior, identificando pontos positivos e negativos. A
partir disso, eles iniciaram o processo de construção e
desenho do 21º Jovemcoop. Todas as decisões foram
debatidas pelos próprios jovens. Paralelamente ao Elicoop Jovem, ocorreu um encontro com os agentes das
cooperativas para validação do Itinerário Juvenil, no dia
19 de abril.
Participantes do Elicoop Feminino

Jovemcoop

Elicoop Jovem
O Encontro da Liderança Cooperativista Jovem –
Elicoop Jovem foi realizado nos dias 19 e 20 de abril de
2012, em Cascavel, contando com 48 participantes das
cooperativas Lar, Copagril, Coopavel, Cocamar, C. Vale,
Copagra, Copacol, Coagru, Cocari e Integrada. O objetivo foi reunir os líderes para um trabalho de integração.
Além disso, os participantes puderam rever os conceitos para a sustentabilidade do cooperativismo e avaliar
as ações do ano.

Oficina de trabalho no 21º Jovemcoop

Presentes no Elicoop Jovem

A 21º edição do Jovemcoop teve a participação de
350 jovens cooperativistas. Foi realizado pelo Sescoop/
PR, com apoio da Coopavel, nos dias 19 e 20 de julho, em
Cascavel. Precedendo o evento, ocorreram visitas dos técnicos do Sescoop/PR às cooperativas, preparatórias para
o Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses. O
objetivo principal foi realizar um workshop relacionado
à gestão de projetos, onde os grupos tiveram a oportunidade de estruturarem uma ação de divulgação do Ano
Internacional das Cooperativas no Encontro.
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Palestras motivacionais e discussões em grupos para troca de experiências integraram a agenda
do Jovemcoop. No decorrer do encontro, os participantes apresentaram 11 projetos com sugestões de
atividades destinadas a divulgar o cooperativismo e
as práticas cooperativistas. Os resultados dos trabalhos em grupo foram apresentados na plenária do
evento, para unificação das propostas e adoção de
um trabalho conjunto a ser desenvolvido por todos
os jovens.
Uma das propostas encampadas pela juventude cooperativista foi a organização do Dia “C”, ou
seja, Dia de Cooperar, que marcou o lançamento
da campanha “Você sabia?”, no dia 28 de setembro.
A mobilização continuou até o mês de novembro.
Nesse período, foram realizadas cerca de 200 ações
com a participação de 700 jovens de 11 cooperativas abrangendo, de forma direta, aproximadamente 250 mil pessoas de 60 municípios do Paraná. Por
meio de veículos de comunicação de massa, como
rádio e TV, a estimativa é de que as informações sobre a campanha tenham chegado a mais de três milhões de pessoas em mais de 200 municípios. Durante o “Você sabia?”, os jovens foram para as ruas,
escolas, emissoras de rádio, sedes das cooperativas,
entre outros locais, como o objetivo de disseminar
entre a população o trabalho desenvolvido pelas
cooperativas visando a construção de um mundo
melhor.

Sescoop Nacional adota
a marca do Jovemcoop do Paraná
A logomarca do Cooperjovem, desenvolvida
pelo Sescoop/PR, passou a ser a marca oficial do novo
programa de organização do quadro social do Sescoop
Nacional voltado a jovens lideranças cooperativistas.

Logomarca do Jovemcoop

Programa Aprendiz Cooperativo
O Programa Aprendiz Cooperativo foi lançado
pelo Sescoop Nacional em 2011, todavia, o Sescoop/PR
desenvolve o Programa Jovem Aprendiz desde 2005. A
aprendizagem é realizada em parceria com instituições
de ensino nas regiões em que as cooperativas atuam. O
programa tem dois objetivos básicos: primeiro, atender a
Lei 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; segundo, formar jovens para a cultura da cooperação e o exercício das atividades das cooperativas.

Logomarca do Programa Jovem Aprendiz Cooperativo

Logomarca da campanha “Você sabia?”

Em 2012 o programa desenvolvido pelo Sescoop/PR contemplou 25 cooperativas, contando com a
presença de 907 jovens em 38 cursos.
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Cooperjovem
O programa Cooperjovem é realizado pelo Sescoop/PR juntamente com 14 cooperativas, envolvendo
10 mil alunos, 414 professores em 53 municípios do Paraná. No ano passado, o Instituto Sicoob Paraná aderiu
ao programa com objetivo de estruturar as ações para
implantação de um projeto piloto em 2013.

Plenário do Encontro Interestadual PR/SP dos programas
Cooperjovem e A União Faz a Vida

Alunos do Cooperjovem

Encontro Interestadual dos programas
Cooperjovem e A União Faz a Vida

Revista e Prêmio Nacional de Redação
Durante o evento, foi realizado o lançamento da terceira edição da revista Vida Cooperativa,
que traz exemplos de vários projetos bem sucedidos implementados por meio dos dois programas.
Também houve a premiação dos finalistas paranaenses do 6º Prêmio Nacional de Redação do Cooperjovem e o reconhecimento dos prêmios do A
União Faz a Vida.

Sessão de abertura do Encontro Interestadual PR/SP dos Programas
Cooperjovem e A União Faz a Vida

O Sescoop/PR e o Sicredi Central PR/SP promoveram no Cietep, em Curitiba, a terceira edição
do Encontro Interestadual PR/SP do Cooperjovem
e A União Faz a Vida, reunindo mais de 500 profissionais ligados aos dois programas, que são desenvolvidos visando disseminar os princípios cooperativistas entre alunos do ensino fundamental. Quase
700 escolas paranaenses já incluíram na grade curricular temas relacionados ao Cooperjovem e A
União Faz a Vida.

Logomarca do 6º ITC – Intercâmbio Cultural entre Cooperativas

Intercâmbio Cultural Entre Cooperativas
Cerca de 700 pessoas acompanharam as 33
apresentações do 6º Intercâmbio Cultural entre Cooperativas (ITC), que ocorreu no dia 07 de julho, no
Auditório da Universidade Positivo, em Curitiba. Nesta
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edição, o evento comemorou duas datas importantes
para o sistema cooperativista: o Ano Internacional das
Cooperativas e o Dia Internacional do Cooperativismo,
celebrado anualmente sempre no primeiro sábado do
mês de julho.

Apresentação no ITC - Intercâmbio Cultural entre Cooperativas

Os artistas - cooperados, colaboradores e familiares integrantes de 25 cooperativas do Paraná – demonstraram seus talentos para uma plateia pronta a
interagir e aplaudir as apresentações de música, teatro,
dança e poesia. Desde 2010, o evento é transmitido ao
vivo pelo internet. Na 6a edição, 566 acessos foram registrados de 14 estados brasileiros.
Organizado pelo Sescoop/PR, o objetivo do ITC
é promover o intercâmbio e a confraternização por
meio da arte, abrindo espaço para os talentos do cooperativismo, pessoas que muitas vezes têm no evento
a primeira oportunidade na vida de subir num palco.
A cada edição, o ITC se consolida como um evento de
promoção social que vem contribuindo para difundir a
cultura da cooperação e fortalecer a intercooperação.

AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Profissional
Em 2012, o Sescoop/PR realizou 4.999 eventos
com 144.445 participações em 67.146 horas de trabalho e aplicação de R$ 18,88 milhões em recursos. A ênfase foi dada para a profissionalização da gestão cooperativa, tendo como público os dirigentes e profissionais
que ocupam posições estratégicas, com cursos de especialização e 44 cursos de pós-graduação, realizados
no ano com a participação de 1.650 pessoas.
Programa de Formação para Líderes e Executivos
O programa foi criado com objetivo de aprimorar
a gestão estratégica e empresarial, discutir as melhores
práticas de governança e a estrutura organizacional das
cooperativas. É composto por 5 módulos, enfocando as
principais diretrizes e estratégicas de desenvolvimento cooperativo. Participam do programa 30 líderes e
executivos de cooperativas dos ramos agropecuárias,
crédito e saúde, atendendo as principais demandas das
cooperativas e foi desenvolvido como parte de uma
estratégia de formação continuada. A Fundação Dom
Cabral, que possui larga experiência na área, é a responsável pela condução pedagógica do programa.

Participantes no Encontro de Executivos

Público presente no ITC - Intercâmbio Cultural entre Cooperativas

Fórum dos diretores executivos
A preparação dos executivos tem recebido atenção especial do Sistema Ocepar pois eles são os responsáveis pela transformação das estratégias em resultados,
fortalecendo a atuação e integração dos gestores e a
interação com as lideranças. Por isso, a entidade desen-
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volve, por meio do Sescoop/PR, um programa continuado de capacitação composto por fóruns destinados à
discussão de assuntos específicos, cursos e viagens de
intercâmbio.
No ano, foram realizados dois fóruns, um em
Cascavel e outro em Carambeí, que contaram com a
presença de 30 executivos em cada evento.
Em Cascavel, foi discutido o tema “Desenvolvimento de lideranças, com a professora Ássima Maria Ferreira. Na sequência, houve a apresentação das cooperativas Coopavel, Credicoopavel, Lar e Sicredi Cataratas. Já o
evento ocorrido em Carambeí fez parte da programação
comemorativa ao Ano Internacional das Cooperativas.
Parceria com a Universidade Positivo
A Universidade Positivo (UP) e o Sescoop/PR estreitaram parceria visando o desenvolvimento de novos cursos para atender as demandas de aprimoramento das cooperativas do Paraná. Em evento realizado no
dia 15 de junho, que contou com a presença dos agentes de Desenvolvimento Humano das cooperativas, o
reitor José Pio Martins apresentou a Universidade e as
possibilidades de implementação de projetos de aperfeiçoamento voltados aos profissionais do setor.
O presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski,
destacou que o Grupo Positivo é uma referência em
ensino no país. O primeiro curso de pós-graduação
realizado em conjunto pelas duas entidades está em
andamento, com 40 participantes de cooperativas que
estão se especializando em Marketing.

Conselheiros Fiscais
Foi realizada a capacitação de 261 conselheiros
fiscais das cooperativas, com objetivo de treiná-los
para o desempenho de suas funções. No dia 23 de
abril, 13 conselheiros do ramo saúde foram treinados
no auditório da Unimed Regional Maringá, em Maringá. No dia 24 de abril, o mesmo curso foi realizando
no auditório da Unimed Londrina, com 16 participantes.
Nos dias 26 e 27 de abril, outro curso foi organizado para os demais ramos, em Ponto Grossa,
com a presença de 65 profissionais. Já no dia 25 de
abril, foram capacitados 25 conselheiros do ramo
saúde, em Curitiba. Outros 26 representantes do
ramo saúde participaram, no dia 24 de abril, do
curso ocorrido em Pato Branco e, no mesmo dia, o
treinamento aconteceu em Cascavel para 16 conselheiros.
Para complementar o programa de capacitação de 2012, foram realizados dois cursos em julho,
um deles com 25 participantes, em Curitiba, no dia
10, e outro com 75, em Cascavel, no dia 11.

Presentes no Curso de Conselheiro Fiscal

Apresentação do reitor José Pio Martins em reunião com representantes do Sistema Ocepar

Capacitação dos agentes
Duas séries do Fórum dos Agentes de Desenvolvimento Humano (DH) e de Desenvolvimento e Autogestão (DA) aconteceram em 2012. A primeira, nos dias
2, 3, 4 de maio, em Ponta Grossa, Maringá e Cascavel,
respectivamente, e a segunda, nos dias 17, 18 e 19 de
setembro, em Maringá, Cascavel e Guarapuava. Nos
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eventos do mês de maio participaram 120 agentes, que
discutiram a implantação do Plano de Desenvolvimento do Cooperativismo do Paraná.
O Fórum realizado em setembro reuniu 130 profissionais das regiões Norte e Noroeste e contou com a
equipe do Sescoop Nacional. Em Cascavel, participaram
representantes do Oeste e Sudoeste. Profissionais das
cooperativas do Centro-Sul se reuniram em Guarapuava, na Agrária. A programação do Fórum contemplou a
apresentação do histórico sobre o Sistema Ocepar, debate sobre indicadores de RH, apresentação da nova versão
do Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo
(PEDC), a discussão dos trabalhos dos agentes e a apresentação do novo sistema de controle de eventos.
Fórum dos Profissionais de Recursos Humanos
Em 2012, foram realizados dois encontros, reunindo profissionais de recursos humanos das cooperativas paranaenses. O primeiro deles, em Curitiba, nos
dias 13 e 14 de abril, e o segundo, na cidade de Londrina, nos dias 28 e 29 de setembro. Os fóruns foram organizados em parceria com o ARHCO – Administradores
de Recursos Humanos das Cooperativas e propiciou
aos inscritos a participação no I e II CLARH – Congresso
Latino-americano de Recursos Humanos.

por objetivo ampliar o conhecimento sobre comunicação, linguagem, postura, capacidade de diálogo e
correlações com o cotidiano. O treinamento contou
com as participações dos professores Sócrates Vituri,
que discorreu sobre o tema “Desenvolvimento pessoal
com foco em autodesenvolvimento”; Alexandre Baer e
Nelson Spritzer que abordaram, respectivamente, os temas “Planejamento estratégico para vida e carreira” e “A
estrutura do sucesso”. O Encontro Estadual de Secretárias foi uma realização do Sescoop/PR, com o apoio da
Federação Unimed Paraná.

Sessão de abertura do Encontro de Secretárias

Fórum de Educação

Presentes no Fórum dos Profissionais de Recursos Humanos
Presentes no Fórum de Educação

Encontro de Secretárias
Realizado no dia 18 de outubro, em Curitiba, o
Encontro Estadual de Secretárias 2012 reuniu 60 profissionais que atuam nas cooperativas. O evento teve

Dirigentes das cooperativas do ramo educacional estiveram reunidos, no dia 25 de julho, na sede da
Cooperativa Educacional de Foz do Iguacu (Cefi), em
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um fórum organizado com o apoio do Sescoop/PR para
discutir treinamentos e pós-graduações, a divulgação
das cooperativas que atuam no segmento e o estudo
de viabilidade da criação de uma central, entre outros
temas. Foi o segundo evento promovido pelo ramo. O
primeiro Fórum Educacional aconteceu na sede do Sistema Ocepar, em Curitiba, no dia 29 de fevereiro, com o
propósito de debater o crescimento do setor.
Fórum das Cooperativas do Ramo Transporte
Três encontros foram realizados no ano, reunindo
os diretores das cooperativas de transporte. No dia 14
de setembro, o fórum aconteceu em Francisco Beltrão,
no Sudoeste do Estado, com 30 participantes de 15 cooperativas. Na oportunidade, foram discutidos os indicadores econômicos e financeiros, o plano de eventos e
de capacitação para 2013, além do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Cooperativo. O fórum teve a presença do coordenador do ramo da OCB, Gustavo Beduschi,
que tratou de temas de abrangência nacional, como a
Lei 12.619, conhecida como Lei do Motorista; tolerância
de peso entre eixos e recolhimento previdenciário.

Presentes no Fórum do Ramo Transporte

Fórum dos Contadores
Cerca de 100 profissionais, entre contadores, controllers, auditores, analistas e assistentes, participaram
do Fórum de Contadores das Cooperativas, nos dias 20
e 21 de setembro, em Entre Rios. O evento foi realizado
em parceria com a Cooperativa Agrária e apoio da Cooperaliança, Fundação Cultural Suábio-Brasileira e KPMG.

A capacitação visou promover a atualização dos
profissionais das áreas contábil, fiscal e tributária quanto
ao processo de convergência das normas brasileiras de
contabilidade às regras internacionais. Foram apresentados e discutidos os aspectos técnicos e práticos relacionados aos CPCs (Comitês de Pronunciamentos Contábeis), as mudanças mais significativas ligadas às práticas
contábeis adotadas pelas cooperativas e a abrangência
dos pontos críticos para a sua implementação.

Presentes no Fórum dos Contadores

Cursos de Pós Graduação
O Sescoop/PR tem intensificado o apoio voltado
à realização de cursos de pós-graduação, com o objetivo de profissionalizar a gestão das cooperativas. A ideia
é propiciar aos colaboradores um processo constante
de educação que possibilite a especialização em determinadas áreas, bem como a melhoria e crescimento
contínuo no resultado das atividades desempenhadas
por cada um deles.
Realizados em conjunto com diversas universidades e instituições de ensino, abrangem inúmeras
áreas com foco nos setores estratégicos de gestão.
Inicialmente, as demandas identificadas e sugeridas
pelas cooperativas são avaliadas pelo Sescoop/PR, em
conjunto com as entidades parceiras, visando formatar
cursos que mais se adequem às realidades de cada cooperativa.
As turmas são abertas nas regiões onde se concentra a demanda ou in company, facilitando o acesso
dos treinandos e a redução de custos. Em 2012, 44 cur-
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sos foram iniciados ou tiveram andamento, com 1.672
alunos matriculados. Esses números já colocam o Sescoop/PR em primeiro lugar no Paraná na realização de
pós-graduações.

de impressão do conteúdo. Um tutor fica à disposição do
treinando para esclarecer as dúvidas. Todos os instrutores
que prestam serviços ao Sescoop/PR estão sendo orientados a fazerem o curso. O programa também é disponibilizado para os associados e colaboradores das cooperativas.

AÇÕES DE AUTOGESTÃO

Participantes do Curso de pós-graduação

Um dos cursos teve início no dia 17 de agosto, na
sede da Cooperativa Cocari, em Mandaguari, Noroeste
do Estado. Trata-se de uma Pós-graduação em Gestão
de Cooperativas que conta com 41 participantes, entre empregados e cooperados, selecionados a partir de
um processo envolvendo análise de perfil e liderança. A
proposta principal é a preparação de futuros dirigentes
e gestores para atuar na cooperativa. O curso terá duração de um ano e meio, com 18 módulos.

Orientação para constituição
e registro de cooperativas
O repasse de informações sobre a constituição
de cooperativas é uma ação preventiva de monitoramento. Neste sentido, as orientações do Sistema Ocepar estão alicerçadas em quatro pilares: a necessidade
do grupo em realizar sua atividade econômica em conjunto, verificando-se que a solução encontrada para a
situação seja a formação de sociedade cooperativa, o
comprometimento de todos os interessados, a viabilidade econômica do empreendimento e a sustentação
legal. Estando presentes estes requisitos, o novo empreendimento tem condições de ser implementado
com expectativas concretas de sucesso.
Durante o ano foram prestadas orientações a 69 grupos/pessoas interessadas em constituir cooperativas, sendo
15 do ramo agropecuário, 01 de consumo, 03 de crédito,
04 do educacional, 01 especial, 12 de produção industrial/
artesanal, 07 de saúde, 14 de trabalho, 10 de transporte e 01
de turismo, num total de 93 atendimentos diversos.

Programa de Ensino a Distância

O Programa de Ensino a Distância (EAD), lançado no
ano de 2011, foi aperfeiçoado em 2012. O curso tem duração de 20 horas e é composto por três unidades. O material
didático é disponibilizado em ambiente virtual com opção

Reunião de orientação para constituição de cooperativas

Relatou-se ainda o recebimento, análise e encaminhamento de 03 processos de solicitações de
registro de cooperativas na Ocepar, resultando em 03
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cooperativas aprovadas com registro provisório, sendo
01 do ramo agropecuário e 02 do ramo transporte. Foram encaminhados 06 processos de cancelamento de
registro, tendo sido aprovado pela Diretoria o cancelamento de 04 cooperativas agropecuárias, 01 educacional e 01 do ramo saúde.
Visitas técnicas
Como parte da ação de monitoramento e acompanhamento da situação econômica e financeira das
cooperativas, no ano de 2012 foram realizadas 174 visitas
técnicas que contaram com a participação de diretores,
conselheiros de administração e fiscal, bem como gestores das cooperativas visitadas. Nessas oportunidades são
apresentados os cenários comparativos do ramo, região
e situação das cooperativas paranaenses. Também são
discutidos os pontos em que as cooperativas demonstram melhor desempenho e os pontos que merecem
mais atenção e necessidade de melhoria. No ano passado,
foi ainda apresentado e discutido com as cooperativas o
Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo, cujo
objetivo é alcançar maior efetividade na aplicação dos recursos do Sescoop/PR, direcionando-os para os pontos
apontados no monitoramento, de forma a contribuir para
o desenvolvimento das cooperativas.
Das cooperativas analisadas, 76 eram do ramo
agropecuário que no ano de 2011 apresentaram um
crescimento superior a 22% em seu faturamento, fechando o ano com R$ 26,6 bilhões e um resultado
final de mais de R$ 860 milhões. Os profissionais do
Sescoop/PR estiveram ainda em outras 31 cooperativas do ramo saúde, setor que obteve um crescimento
de 17,7%, chegando a R$ 3,1bilhões de faturamento
e sobras superiores a R$ 40,6 milhões. No ramo crédito, além das visitas nas centrais Sicredi, Sicoob e
Uniprime, foram visitadas mais 12 cooperativas individualmente que, juntas ao ramo, atingiram R$ 2,09
bilhões de receitas, crescimento de 31,3%, e mais de
R$ 188 milhões de sobras. Foram também visitadas
23 cooperativas de transporte, 9 de infraestrutura, 7
educacional, 7 de trabalho, 3 turismo e lazer, 1 cooperativa de consumo e outra do ramo habitacional,
que, juntas, totalizaram R$ 310 milhões de receitas e
sobras de R$ 10 milhões.

Visita Técnica da equipe do Sistema Ocepar à Coamo

Trabalhos especiais
Nove trabalhos especiais foram elaborados em
2012, atendendo à demanda de cooperativas, entre os
quais, destacaram-se: elaboração e revisão de projetos
de financiamento Procap-Agro para 4 cooperativas,
levantamento situacional e de viabilidade para 3 cooperativas e trabalho especial de avaliação de custos e
viabilidade de unidades para 2 cooperativas.

Visita Técnica da equipe do Sistema Ocepar à Copagra

Assessoria e Gestão
O Sistema Ocepar desenvolve, em apoio às cooperativas, trabalhos de auditoria de gestão, 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 trabalho compreende o acompanhamento das
auditorias internas e externas, a capacitação dos con-
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selheiros fiscais e assessoria a 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 muitas consultas e análises
de pedido de registro de auditores na OCB/Ocepar em
2012, foram aprovados dois registros de empresas de
auditoria. Também foram remetidos sete ofícios para
auditorias com registro expirado.
Abrangeu a elaboração de programa de trabalho
para análise da atuação dos Conselhos de Administração, Fiscal, Diretoria Executiva, auditores internos e auditores independentes (externos), que foram realizadas
por meio de 128 visitas técnicas às cooperativas. Foram
analisadas informações dos relatórios destas visitas e
emitidos ofícios de orientações quanto à contratação
irregular de auditores independentes para 14 cooperativas, envolvendo 8 empresas.
Auditores Independentes
Foram planejados e realizados sete eventos voltados para à capacitação e atualização profissional nas áreas contábil e tributária dos contadores e auditores internos das cooperativas, sendo dois fóruns e cinco cursos
de capacitação, totalizando 88 horas e 430 participações.
Assessoria Contábil, Tributária e Legislativa
Atuação voltada ao acompanhamento diário das
edições e tramitação de projetos de lei e medidas provisórias junto à Câmara e Senado Federal, bem como pareceres, instruções normativas e resoluções do Ministério da
Fazenda (MF) / Receita Federal do Brasil (RFB), Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), dos ministérios do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), dos Transportes (MT), dentre outros, com apresentação de sugestões em decorrência dos
impactos contábil/tributário e econômico-financeiro.
Em 2012, foram realizadas visitas em mais de 18
cooperativas, destacando-se o assessoramento fisco-

-contábil às cooperativas de transporte de cargas, para
as quais foram realizadas 10 visitas de acompanhamento da situação fiscal e tributária. Também foram atendidas 6 outras cooperativas do ramo agropecuário que
demandaram assessoramentos.
Houve participação em 8 eventos e reuniões
externas com grupos técnicos da área contábil/tributária, em especial duas reuniões com o GAET – Grupo
de Acompanhamento e Estudos Contábeis/Tributários,
formado por contadores de cooperativas do Estado do
Paraná e duas reuniões com o Comitê Contábil/Tributário da OCB.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Revista Paraná Cooperativo
Publicada conjuntamente pela Ocepar e Sescoop/PR, tendo sido editadas 11 edições em 2012, incluindo uma especial contendo as “Ações de Responsabilidade Social das Cooperativas Paranaenses” e um
encarte especial sobre os Encontros de Núcleos.
Paraná Cooperativo Diário
Editadas 240 edições com notícias sobre o cooperativismo e atividades realizadas pelo Sescoop/PR,
Ocepar e Fecoopar.
Campanha de Marketing Institucional
A equipe de Comunicação do Sistema Ocepar
coordenou a campanha institucional de marketing,
veiculada na TV aberta, rádio, internet e jornais das cooperativas. Os recursos de produção e veiculação foram
pagos pela Ocepar, Fecoopar e cooperativas.
Atendimento à imprensa
Foram realizados diversos atendimentos à imprensa, produzidas matérias jornalísticas (releases) e
também artigos assinados, com inserção de diversas
matérias nos jornais e revistas de cooperativas.
Fóruns de Comunicação
O primeiro evento de 2012 ocorreu no dia 17 de
maio, em Londrina, com a presença de 50 participantes.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO

subsidiar a melhor solução aos conflitos eventualmente surgidos com as cooperativas.
Ordinariamente, a assessoria jurídica do Sescoop/PR esteve presente nas reuniões do Conselho Administrativo da entidade, elaborando as respectivas
atas. Participou também de 47 reuniões do comitê de
análise, apreciando 1.050 projetos de formação profissional e promoção social.

Participantes no 1º Fórum de Comunicação

O segundo Fórum ocorreu no dia 5 de novembro, em Curitiba, com a participação de mais de 40 participantes de 23 cooperativas e representantes da OCB.
A programação contemplou a abordagem de técnicas
vocais para aprimorar a comunicação oral em público e
no dia a dia; melhoria da imagem pessoal e profissional,
bem como estratégia de gerenciamento e gestão dos
espaços publicitários na mídia cooperativa.

ASSESSORIA JURÍDICA
No ano de 2012, foram revistos os atos normativos da entidade com objetivo de adequá-los às exigências legais. Também foi realizado trabalho conjunto
com a assessoria jurídica do Sescoop Nacional e de outras unidades estaduais para a elaboração de resolução
contendo as diretrizes gerais para a contratação dos
serviços de instrutoria.
A assessoria jurídica participou de reuniões de
discussão sobre aprendizagem, conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho, em Curitiba, e no Ministério
do Trabalho e Emprego, em Brasília. Nas reuniões, foram
levantadas as dificuldades quanto ao atendimento das
exigências de cadastramento dos cursos de aprendizagem impostas pela Portaria nº 723, do Ministério do
Trabalho e Emprego. Ainda em relação a esse tema, a
assessoria jurídica tem elaborado constantemente respostas aos questionamentos das unidades regionais
do Ministério Público do Trabalho, sempre de forma a

Participantes na reunião do Comitê de Análise de Projetos

Em relação ao atendimento prestado às demais
áreas internas do Sescoop, destaca-se a atuação da
assessoria jurídica nos processos de licitação conduzidos pela área administrativa, nos quais foi responsável pelo suporte legal, especialmente na revisão
dos respectivos editais. Também foi responsável pela
elaboração de pareceres sobre assuntos diversos, formalização de mais de 200 contratos e prestação de
constante consultoria técnica tanto ao público externo, quanto ao interno.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Foram desenvolvidos aplicativos e softwares,
dentre eles, o novo Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos, repassado para o Sescoop Nacional,
que viabilizou recursos para a sua implementação.
Também foram efetuadas melhorias no Sistema da Autogestão, bem como prestado apoio para sua implantação nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul e Goiás.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos e valores a receber
Despesas pagas antecipadamente
Total do ativo circulante

NOTAS
1
2
3

2012

2011

15.667.396
88.619
19.893
15.775.908

15.512.396
94.665
17.935
15.624.996

371.815
876.958
1.248.773

458.861
992.040
1.450.901

11.246
11.246

-

17.035.928

17.075.897

2012

2011

500.609
364.535
650.308

524.353
298.122
498.672

1.515.453

1.321.147

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4

ATIVO COMPENSADO
Bens em Comodato
Total do ativo compensado

5

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar
Salários, encargos sociais e impostos a recolher
Provisões trabalhistas e outras

NOTAS
6
7
8

Total do passivo circulante

PATRIMÔNIO SOCIAL
Superavit ou deficit acumulado
Total do patrimônio social

9

15.509.228

15.754.750

15.509.228

15.754.750

PASSIVO COMPENSADO
Bens em comodato
Total do passivo compensado

TOTAL DO PASSIVO

10

11.246

-

11.246

-

17.035.928

17.075.897
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA

2012
21.700.787

2011
18.549.076

CUSTO/ DESPESAS/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(23.360.033)

(20.394.210)

Pessoal, encargos e benefícios sociais
Administrativas
Institucionais
Serviços profissionais e contratados
Tributárias
Transferências e convênios
Depreciações e amortizações
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais

(4.415.466)
(1.456.522)
(774.224)
(16.220.703)
(325.821)
(216.595)
49.297

(3.613.961)
(1.228.014)
(753.516)
(14.089.508)
(377.118)
(184.725)
(192.079)
(3.509)
48.219

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

1.501.286

1.986.653

SUPERAVIT/DEFIVIT DO EXERCÍCIO

-157.960

141.519

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
SUPERAVIT/
(DEFICIT)
ACUMULADO

AJUSTES DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

SUPERAVIT/
(DEFICIT)
DO EXERCÍCIO

TOTAL

Saldos acumulados de superavit/deficit parcial
e integral do exercício findo em 31/12/2010
Ajustes de exercícios anteriores
Superavit/deficit do exercício findo em 31/12/2011

10.579.520

-

4.943.874

15.523.394

-

89.837
-

141.519

89.837
141.519

Saldos acumulados de superavit/deficit parcial
e integral do exercício findo em 31/12/2011
Ajustes de exercícios anteriores
Superavit/deficit do exercício findo em 31/12/2012

10.579.520

89.837

5.085.393

15.754.750

-

(87.562)
(157.960)

(87.562)
(157.960)

Saldos acumulados de superavit/deficit parcial
e integral do exercício findo em 31/12/2012

10.579.520

89.837

4.839.872

15.509.228
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES

2012

2011

Superavit/ deficit líquido do exercício

(157.960)

141.519

Depreciação e amortização
Baixas do ativo imobilizado
Ajuste de exercícios anteriores

216.595
11.246
(87.562)

192.078
3.670
89.837

REDUÇÃO/ (AUMENTO) NOS ATIVOS

(17.680)

427.104

Outros créditos
Despesas pagas antecipadamente

6.046
(1.958)

(35.279)
(9.944)

AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS

4.088

(45.223)

Contas a pagar
Salários, encargos sociais e imposto a pagar
Provisões trabalhistas e outras
Outras obrigações

(23.744)
89.005
151.637
(22.592)

(11.045)
27.690
187.409
67.435

194.306

271.489

180.715

653.370

Adições ao ativo imobilzado
Adições ao ativo intangível

(21.617)
(4.098)

(39.240)
(702.256)

RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(25.714)

(741.496)

AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

155.001

(88.126)

No início do exercício
No final do exercício

15.512.395
15.667.396

15.600.521
15.512.395

REDUÇÃO/ (AUMENTO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

155.001

(88.126)

AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO
COM RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

REDUÇÃO/ (AUMENTO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
E NOTAS COMPLEMENTARES

CONTEXTO OPERACIONAL
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-Sescoop/PR, criado através da Medida Provisória 1.715 de 03 de Setembro de 1998, e do Decreto
3.017 de 06 de abril de 1999, tem personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos e por finalidade
possui a execução das ações de monitoramento, formação profissional e promoção social no âmbito das
sociedades cooperativas do estado do Paraná.

DIRETRIZES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas
de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e dos Pronunciamentos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela
aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adaptadas
aos regulamentos instituídos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo.
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.
Aspectos tributários
Do ponto de vista tributário, o Sescoop/PR está
isento do imposto de renda pessoa jurídica, por ser
uma entidade sem fins lucrativos que presta serviços
para os quais foi instituída, conforme Medida Provisória nº 1.715 de 1998 e Decreto nº 3.017, de 06 de abril
de 1999. Considera-se entidade sem fins lucrativos a
que não apresente superavit em suas contas ou, caso o
apresente em determinado exercício, destine o referido

resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Nota 1: Caixa e equivalentes de caixa
São registradas pelos valores em caixa, bancos
e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são
acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos até a
data do balanço e efetuadas em instituições financeiras
de primeira linha, com resgate a qualquer momento,
na modalidade de fundo de renda fixa e Certificado de
Depósito Bancário – CDB.
Nota 2: Créditos e valores a receber
Adiantamentos de férias concedidas aos funcionários, cujos valores serão apropriados na folha de pagamento de janeiro de 2013, no valor de R$79.058,52 e
valores a receber de terceiros de R$9.560,28.
Nota 3: Despesas pagas antecipadamente
Referem-se à apropriação de despesas com seguros, assinaturas de periódicos e revistas e despesas
de pessoal (vale transporte e vale refeição) pertencentes ao exercício de 2013.
Nota 4: Ativo não circulante
O imobilizado e intangível estão registrados
pelo custo de aquisição deduzido pela depreciação
e amortização acumulada, calculada pelo método linear com base em taxas determinadas em função da
vida útil dos bens. As taxas anuais computadas foram:
mobiliário 10%, biblioteca 10%, veículos 20%, máquinas e equipamentos 10%, equipamentos de informática 20%, equipamentos de comunicação 10%, direitos de uso de softwares e bens intangíveis 20%. Não
foi apresentado indício de perda por desvalorização
dos bens do ativo imobilizado e intangível. A entidade
não identificou nenhuma indicação de fonte externa
que demonstrasse que seus ativos tenham sofrido
desvalorização no exercício de 2012. Para o grupo
de veículos, foi considerado o valor residual total de
R$127.512,00, valor previsto que a entidade espera recuperar com a venda do ativo.
A composição dos valores do ativo não circulante registrado em 31.12.2012 está demonstrada abaixo.
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GRUPO

SALDO EM 2011

Mobiliário
Biblioteca
Veículos
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática
Equipamentos de Comunicação
Intangíveis
(-) Depreciação /Amortização

180.119,54
24.360,06
304.300,00
76.631,13
289.563,49
34.482,76
1.129.801,09
(588.357,14)

4.097,53
(293.284,41)

TOTAL

1.450.900,93

(267.570,18)

Nota 5: Bens em comodato
O valor registrado no grupo do ativo compensado refere-se a bens que são utilizados para videoconferência recebido do Sescoop Nacional através de
contrato de comodato.
Nota 6: Fornecedores
Corresponde a valores devidos a fornecedores,
prestadores de serviços e despesas com contrato de
gestão cuja liquidação ocorrerá em 2013.
Nota 7: Salários, encargos
sociais e impostos a recolher
Os valores desse grupo de contas representam
as obrigações decorrentes da folha de pagamento
dos funcionários e encargos e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição está
descrita a seguir:

Folha de Pagamento
Consignações de terceiros
Encargos s/ terceiros

2012

2011

224.980
131.702
7.853

135.976
159.372
2.774

TOTAL 364.535 298.122

AQUISIÇÕES

BAIXAS

SALDO EM 2012

11.246,45

(76.689,06)

168.873,09
25.644,99
304.300,00
85.861,13
300.665,26
34.482,76
1.133.898,62
(804.952,49)

(65.442,61)

1.248.773,36

1.284,93
9.230,00
11.101,77

Nota 8: Provisões trabalhistas e outras
São obrigações com provisões de férias, adicional de 1/3 das férias e encargos sociais incidentes,
cujos valores são provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias, no valor de
R$361.581,98 e gratificação por produtividade e encargos incidentes, no valor de R$288.726,18.
Nota 9: Patrimônio social
O patrimônio social é composto substancialmente de superavit e/ou deficit acumulados. Os valores
demonstrados a seguir referem-se aos resultados dos
exercícios de 2012 e 2011:
Superavit/deficit acumulados
Superavit/deficit do exercício
Ajustes de exercícios anteriores

2012

2011

15.667.188
(157.960)
-

15.523.394
141.519
89.837

TOTAL 15.509.228 15.754.750
Nota 10: Bens em comodato
O valor registrado no grupo do passivo compensado refere-se a bens que são utilizados para videoconferência recebido do Sescoop Nacional através de
contrato de comodato.

Curitiba, 31 de dezembro de 2012.
Luciana Andreatta
CRC.PR 047.550/O-1

José Roberto Ricken
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
– Sescoop/PR, no exercício das atribuições legais e em
cumprimento ao que determina o Regimento Interno,
examinamos o Relatório de Gestão e as Demonstrações
Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Superavit ou Deficit, Demonstração das
Mutações do Patrimônio Social, Demonstração do Fluxo
de Caixa, Notas Explicativas, demais demonstrativos e o
respectivo relatório de auditoria sobre as demonstrações

contábeis, documentos estes relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2012.
Com base nos nossos exames sobre as demonstrações contábeis, considerando as reuniões realizadas
no decurso do exercício e de acordo com os relatórios de
auditoria, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da entidade pela aprovação das contas desse exercício
pelo Conselho de Administração do Sescoop/PR.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2013
Luiz Humberto Souza Daniel

Edvino Schadeck

Amilton Pires Ribas

PLANO DE AÇÃO 2013
Área de Desenvolvimento Humano
• Realizar seis mil eventos para um público de 150
mil pessoas.
• Implantar o novo sistema de controle de eventos.
• Coordenar a execução dos programas Cooperjovem, Jovem Aprendiz Cooperativo, Intercâmbio Cultural
entre Cooperativas, Jovemcoop e Elicoop.
• Implantar o Programa de Certificação de Conselheiros de Cooperativas.
• Implantar um programa de reciclagem dos instrutores.
Área de Autogestão
• Revisar a metodologia do Programa de Autogestão das cooperativas.
• Manter o registro de auditores independentes e
fazer o acompanhamento da atuação das auditorias.
• Promover a capacitação dos conselheiros fiscais,
contadores e profissionais de finanças e prestar orientação
contábil, tributária, consultoria e assessoria técnica.
• Elaborar diagnósticos da situação econômica e
financeira das cooperativas e realizar reuniões com as diretorias para discussão de seus planos de desenvolvimento.
• Assessorar as cooperativas na realização do plano
de viabilidade e emitir parecer para concessão do registro.
• Prestar orientações a grupos interessados em
constituir cooperativas.

Área de Comunicação
• Publicar 11 edições da Revista Paraná Cooperativo, uma do Balanço Social, duas da Revista
Técnico Científico e 240 do Paraná Cooperativo Diário.
Área Tecnologia da Informação
• Dar assessoria na implantação do sistema de controle de eventos.
• Fazer a manutenção dos equipamentos e desenvolver novos aplicativos.
Área Jurídica
• Participar das reuniões do Conselho Administrativo e do Comitê de Análise de Projetos.
• Elaborar contratos entre o Sescoop/PR e prestadores de serviços ou fornecedores.
• Assessorar as comissões de licitação, de inventário
de bens e de seleção.
• Elaborar pareceres jurídicos.
• Representar o Sescoop/PR junto à justiça comum, assembleias, Ministério Público, fóruns, reuniões
com outras entidades do Sistema “S” e com prestadores
de serviços.
• Orientar os agentes de Desenvolvimento Humano na contratação de instrutores.
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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
SINDICAL COOPERATIVO 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 das
categorias 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 cooperativista encontra-se
organizada nos três níveis da pirâmide sindical, ou seja,
Confederação, Federação e Sindicatos.

Fecoop Nordeste, com base territorial nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e Sergipe.
Fecoop Sulene, com base territorial nos Estados de
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.
Federação Estadual
Fecoopar, com base territorial no Estado do Paraná.
Federações que aguardam o Registro Sindical
A Fecoop Norte está constituída como pessoa
jurídica, porém aguarda a publicação do registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
A Federação de São Paulo está em processo de
constituição.
Sindicatos
Ao todo, existem no País 38 sindicatos de cooperativas.

REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS
A representação dos empregados em cooperativas
categorial profissional, encontra-se assim representada:

Confederação
A Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop) recebeu seu registro sindical do Ministério do
Trabalho e Emprego no dia 23 de março de 2011, data
considerada um marco legal para o reconhecimento da
categoria econômica cooperativista em área de abrangência territorial nacional, fortalecendo e consolidando
o Sistema Confederativo de Representação Sindical das
Cooperativas. Trata-se de uma entidade sindical patronal de 3º grau, composta por 42 entidades sindicais,
pessoa jurídica de direito privado – sem fins lucrativos,
legítima representante da categoria econômica cooperativista em todos os seus ramos de atividades.
Com sede em Brasília, é composta por três Federações interestaduais, uma estadual e 38 sindicatos.

Federação
A Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas do Brasil – Fenatracoop, com base
territorial nacional e sede em Brasília.

Federações Interestaduais
Fecoop Centro-Oeste e Tocantins, com base territorial nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Tocantins e no Distrito Federal.

Fecoopar
A organização do sistema sindical cooperativo
começou a ser implementada no início da década de
90, quando as Organizações Estaduais de Cooperati-

Sindicatos
Vinte e cinco sindicatos de empregados em cooperativas em todo País, dos quais, sete no Paraná.
Além dos sindicatos que representam a categoria preponderante (trabalhadores em cooperativas),
existem os sindicatos das categorias diferenciadas, dentre eles, os sindicatos dos motoristas.

ORGANIZAÇÃO SINDICAL
PATRONAL DAS COOPERATIVAS DO PARANÁ
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vas (OCE´s), seguindo orientação da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), ampliaram suas ações,
adquirindo a prerrogativa sindical, requerendo registro
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para
exercerem a representação sindical patronal em seus
respectivos Estados.
No Paraná, a Ocepar foi a primeira organização
estadual a buscar essa representação sindical. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 1993, o
estatuto da entidade foi aprimorado, incluindo-se a
prerrogativa sindical e a palavra “sindicato” em seu
nome, passando a ser denominado Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná –
Ocepar.
Como sindicato, é o legítimo representante das
sociedades cooperativas com base territorial em todo
Paraná, exercendo suas prerrogativas de sindicato patronal desta categoria econômica, amparado em registro
sindical emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego
em 15 de janeiro de 1997. Representa as cooperativas
nas negociações sindicais e no desenvolvimento das
atividades que almejam o aprimoramento da relação capital e trabalho, nos diferentes ramos do cooperativismo
paranaense.
Com objetivo de aperfeiçoar a representação,
em 9 de setembro de 2003, em Assembleia Geral
Extraordinária, o sindicato Ocepar desmembrou-se,
atribuindo parcela de sua representatividade a cinco
sindicatos regionais representando o ramo agropecuário; a um sindicato estadual para o ramo transporte
e a um sindicato estadual para o ramo saúde; e, em
processo de registro sindical, o ramo crédito, que continua juntamente com todos os demais ramos do cooperativismo paranaense representados pelo sindicato
Ocepar.
Logo em seguida, foi constituída a Federação
e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar, entidade sindical patronal de segundo grau, sem fins lucrativos, destinada ao estudo e
à defesa da categoria econômica e das atividades
atribuídas aos sindicatos cooperativistas. A Fecoopar tem abrangência territorial em todo o Estado
do Paraná. Seu registro sindical foi expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, em 23 de maio
de 2006.

Sindicatos filiados
São filiados à Fecoopar os seguintes sindicatos:
Ocepar, Sincoopar Norte, Sincoopar Noroeste, Sincoopar
Centro-Sul, Sincoopar Sudoeste, Sincoopar Oeste, Sincoopar Transporte e Sincoopar Saúde. Aguardando o registro
sindical e, por conseguinte, sua filiação, o Sincoopar Crédito.

AÇÕES INSTITUCIONAIS DA FECOOPAR
Assembleia Geral Ordinária
A Assembleia Geral da Fecoopar é formada pelo
Conselho de Representantes que, por sua vez, é composto por delegados de cada sindicato filiado. Portanto, a representação dos sindicatos na Federação ocorre por dois
membros titulares e um suplente de cada sindicato filiado.
A atribuição estatutária da Assembleia Geral
Ordinária é fixar as diretrizes e aprovar a prestação de
contas da Diretoria. Em 2012, foi realizada no dia 2 de
abril, tendo deliberado sobre a aprovação das contas
do exercício anterior, do orçamento de receitas e despesas, bem como o programa de trabalho.
Diretoria
A diretoria, órgão executivo da Federação, esteve
reunida por cinco vezes no decorrer do exercício para
deliberar, entre outros assuntos, sobre o encaminhamento das negociações sindicais.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal esteve reunido por uma única
vez para análise das contas e elaboração do seu parecer.
Quadro funcional
A Fecoopar conta com quadro próprio de três
funcionários, mais um cedido pela Ocepar. Todos com
formação de nível superior, responsáveis pela gestão da
federação e sindicatos filiados, coordenação das negociações e representação administrativa, política e judicial.

AÇÕES DOS SINDICATOS
Assembleia Geral Ordinária
As Assembleias Gerais Ordinárias dos sindicatos
que compõem a Fecoopar foram realizadas no 1º bimestre de 2012, para aprovação das contas do exercí-
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cio anterior, do orçamento de receitas e despesas e o
programa de trabalho.
Diretorias
Ocorreram duas reuniões das diretorias dos sindicatos. Os assuntos tratados se concentraram nas negociações sindicais e no plano de trabalho.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal esteve reunido uma única vez
para análise das contas e elaboração do seu parecer.

PARANÁ SEM CORRUPÇÃO
Presidentes e representantes das sete entidades
que compõem o chamado G-7, grupo de federações do
setor produtivo, dentre elas a Fecoopar, assinaram com
o Ministério Público do Estado do Paraná um convênio
se comprometendo participar e divulgar o movimento
chamado “Paraná Sem Corrupção”, criado a partir de uma
articulação do Ministério Público do Paraná, por meio da
coordenação paranaense da campanha “O que você
tem a ver com a corrupção?”. A campanha nacional foi
lançada em 2007 pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG) e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), com o propósito
de enfrentar a corrupção de duas formas: por meios legais, processando agentes públicos corruptos, e promovendo a conscientização social para a reflexão acerca do
tema e a disseminação da cultura da honestidade.

são do estado, programas de rádio e anúncios publicados em jornais e revistas das cooperativas. A campanha
2012/2013 iniciou em novembro e se estenderá até
abril. Já a de 2011/2012 foi veiculada de outubro de
2011 a abril de 2012.

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: jornada de 40 horas, salário mínimo estadual, Normas Regulamentadoras (NRs), registro eletrônico
de ponto, segurança do trabalho, políticas públicas de
trabalho decente, entre outros.
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Participação no Conselho Estadual do Trabalho e
no Grupo Executivo sobre Trabalho Decente. Também,
em debates e reuniões com o superintendente regional do Trabalho e auditores fiscais do Trabalho frente
aos temas relativos às condições laborais de trabalho
praticadas e fiscalizadas nas cooperativas.
Realização de defesas administrativas para autos de infração em que as cooperativas figuraram
eventualmente como parte e atuação em mediações,
quando provocado por sindicatos, ou em auxílio às
cooperativas.
Secretaria Estadual do Trabalho e Emprego
Participação na Comissão tripartite do Salário
Mínimo Regional e no Grupo Executivo sobre Trabalho
Decente, bem como em reuniões sobre empregabilidade e metodologia de contenção e concessão da verba do seguro desemprego no Paraná.

Solenidade de lançamento do “Movimento Paraná Sem Corrupção”

VALORIZAÇÃO DO COOPERATIVISMO PARANAENSE
A Fecoopar participa da campanha de valorização do cooperativismo, veiculada nas redes de televi-

Ministério Público do Trabalho PRT/PR
Acompanhamento de processos administrativos
em que os sindicatos laborais são parte ou autores, programas de extinção do trabalho escravo e publicações
sobre trabalho rural.
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SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL
Diante da mobilização dos representantes dos
trabalhadores para que o Estado do Paraná reajustasse o valor do salário mínimo regional em percentual
superior ao índice inflacionário, as federações patronais se mobilizaram, reunindo seus presidentes com a
bancada parlamentar, esclarecendo e provando que o
reajuste pretendido iria impactar indiretamente todas
as negociações sindicais. Embora o índice de reajuste não tenha sido reduzido, permaneceu na mesma
legislação que exclui a sua aplicabilidade junto às categorias que possuam Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.

CONFERÊNCIAS SOBRE
EMPREGO E TRABALHO DECENTE
Em 2011, foram realizadas no Estado seis
Conferências Macrorregionais sobre Emprego e
Trabalho Decente, nas quais foram eleitos 603
delegados que estiveram presentes na Conferência Estadual, ocorrida em novembro de 2011. No
evento, foram eleitos 50 delegados para representar o Estado na Conferência Nacional, realizada no
período de 8 a 11 de agosto de 2012, em Brasília
(DF), tendo a Fecoopar participado com 6 delegados.

OPERAÇÃO PADRÃO DOS AUDITORES
FISCAIS JUNTO AO PORTO DE PARANAGUÁ
A Fecoopar auxiliou o desembaraço aduaneiro
de cargas de cooperativas que possuíam mercadorias
e equipamentos em tempo acima do normal em canal
de fiscalização.
Embora tenha conseguido o mandado de segurança, a Fecoopar não fez uso efetivo dos mesmo
por não ter ocorrido outras situações de bloqueio ou
atraso de liberação aduaneira, bem como devido ao
fato do encerramento do movimento paradista por
parte dos auditores fiscais, perdendo assim o objeto
a partir de então.

NEGOCIAÇÕES SINDICAIS
Ramo Agropecuário
No Paraná, as cooperativas agrícolas, agropecuárias e agroindustriais encontram-se representadas
pelos seguintes sindicatos patronais: Sincoopar Oeste;
Sincoopar Norte; Sincoopar Noroeste; Sincoopar Sudoeste e Sincoopar Centro-Sul.
Por sua vez, a representação sindical dos empregados das cooperativas se faz por sete sindicatos de
1º grau: Sitracoosp (Dois Vizinhos), Sintracoop (Campo
Mourão), Sintrascoopa (Palotina), Sintrascoop (Cascavel),
Sintrascoom (Medianeira) e Sintracoosul (Carambeí).
Embora a pauta reivindicatória tivesse sido entregue em 15 de março de 2012 e de pronto iniciado os
trabalhos pelos negociadores patronais, houve atraso
considerável por mérito dos sindicatos laborais, em razão de desconsideração de própria pauta, agendamento de novas assembleias e o condicionamento do efetivo início das negociações coletivas à mobilização de
frente parlamentar patronal, entre outras necessidades
que não à da categoria profissional propriamente dita.
O impasse agravou-se quando, no mês de junho,
a efetividade das contribuições sindicais mensais e do
banco de horas conturbou a negociação sindical. O clima negocial restabeleceu-se quando foram realizadas
Convenções Coletivas de Trabalho acessórias e provisórias, as quais respaldaram juridicamente os sindicatos
patronais e laborais junto a tais temas, tranquilizando-os a negociar os demais itens da pauta.
Prestes à assinatura das convenções, o Sintracoop
e o Sintrascoopa, ameaçaram greve nas regiões Norte,
Noroeste e Oeste. A Fecoopar identificou falhas no cronograma, nos procedimentos e na estrutura legal do
pretendido movimento paradista, apresentando-os aos
negociadores sindicais, conscientizando-os, bem como
aos sindicatos laborais mencionados, desincentivando
a efetiva deflagração da greve e com isso, foram concluídas as negociações e registradas as Convenções
Coletivas de Trabalho para todas as regiões, nas quais
destacamos o reajuste salarial, turnos especiais e escalas de trabalho e pisos salariais definidos em Acordos
Coletivos de Trabalho.
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Sincoopar Oeste
Com o objetivo de melhor trabalhar as questões
de reajustes salariais, pisos e benefícios, as negociações
sindicais tiveram início noventa dias antes da data-base. Muito embora houvesse constantes e gradativas
concessões por parte do sindicato patronal frente à sua
proposta inicial, os três sindicatos laborais da região
permaneceram inflexíveis e irredutíveis junto à pauta básica que pleiteava reajuste de 12% e R$ 1.200,00
para piso salarial. Assim, não havendo acordo em seis
reuniões de negociação entre as partes, passaram os
laborais a panfletar e divulgar a assembleia destinada
à greve junto aos portões das cooperativas. Por sua
vez, os representantes patronais realizaram fundamental trabalho de informação aos próprios empregados
das cooperativas, conscientizando-os da evolução das
propostas patronais, das limitações e possibilidades
econômicas das cooperativas, bem como as eventuais
consequências de uma greve.
Em assembleia, a greve foi frustrada, sendo aprovada a proposta de reajustes salariais e de pisos feita
pelo Sincoopar Oeste. Por conseguinte, foram realizadas as assinaturas concomitantes às Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho.

presidente sindical laboral percebeu a realidade e as
particularidades da região da qual faz parte, passando a
assinar a Convenção Coletiva de Trabalho.
Sincoopar Norte e Sincoopar Noroeste
Ambos os sindicatos conduziram a negociação
sindical juntamente com a Fecoopar nas tratativas com
o sindicato laboral Sintracoop. Houve a preocupação
inicial com a necessidade ou não em estabelecer relações sindicais com o Sindicato de Movimentadores de
Mercadoria, decisão esta pacificada pela negativa advinda de parecer jurídico emitido pela Fecoopar.
Iniciada a negociação sindical com o sindicato
laboral preponderante, após duas reuniões, o índice de
reajuste de salários e pisos foi firmado, seguindo-se à
assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho.

Sincoopar Sudoeste
Reunião de negociação do Sincoopar Norte e do Noroeste

Sincoopar Centro-Sul
Realizadas três reuniões de negociação sindical,
tendo sido fechada a Convenção Coletiva de Trabalho
com o sindicato laboral.

Reunião de negociação do Sincoopar Sudoeste

O sindicato laboral aplicou os mesmos parâmetros de reajustes de piso e correção salarial da região
Oeste em sua pauta de reivindicação laboral. Contudo, após três reuniões, a Fecoopar e o Sincoopar Sudoeste conseguiram convencer o sindicato laboral
da evolução das propostas patronais, das limitações e
possibilidades econômicas das cooperativas. Assim, o

Motoristas - categoria diferenciada
A única categoria diferenciada com a qual a Fecoopar mantém negociação coletiva de trabalho é a dos
empregados motoristas de veículos rodoviários dentro
do ramo cooperativista agropecuário. Deste modo, a Federação procura negociar os índices aplicados à categoria preponderante para com a categoria diferenciada. Em
razão da nova legislação dos motoristas (Lei 12.619/2012
e Portarias do Contran), que regulamentaram a profissão
do motorista, e do atraso no fechamento da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) do ramo agropecuário, houve
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demora na conclusão das negociações, mas conseguiu-se fechar a CCT, após 7 reuniões de negociações.

Reunião de negociação dos Motoristas

Assim, profissionais como, motoristas, tratoristas,
empilhadeiristas, operadores de máquinas pesadas e
motociclistas seguem uma convenção própria. Para
efeitos de gestão de RH, a Fecoopar sempre iguala os
reajustes concedidos nas CCTs preponderantes (agropecuárias) para com a firmada com esta categoria diferenciada.
Sincoopar Transporte
O Sincoopar Transporte, representante patronal
das cooperativas do ramo transporte, realizou com a
coordenação da Fecoopar uma única reunião de negociação sindical com a Fenatracoop, representante dos
empregados destas cooperativas em 2º grau sindical,
dado a ausência de sindicato laboral cooperativista de
1º grau específico.
Houve concordância do laboral e do patronal,
para a alteração de data-base para o dia 1º de junho e
determinado a vigência do instrumento coletivo de trabalho de 01/06/2012 à 31/05/2014, em conformidade
com o período concernente a categoria preponderante (agropecuária).
Destaca-se a participação deste ramo do cooperativismo como representante das cooperativas frente
à Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, ocorrida em Brasília, visando a compilação das
propostas de políticas públicas de trabalho e emprego
resultantes de todas as Conferências Macrorregionais
realizadas em todos os estados brasileiros pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Sincoopar Saúde
As cooperativas deste ramo encontram-se representadas pelo sindicato patronal Sincoopar Saúde, enquanto que seus empregados, dada a ausência
de um sindicato cooperativista de 1º grau específico,
encontram-se representados pela Fenatracoop. Esta
conclusão, identificando o novo sujeito sindical laboral,
derivou de três reuniões jurídicas, duas videoconferências, uma reunião de mediação na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego do Paraná e uma pesquisa de representatividade sindical junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego.
Desse modo, decidiram as cooperativas migrar de
escassa e não abrangente representação sindical de empregados em estabelecimentos de saúde (categoria do
comércio) para a Fenatracoop – Federação Nacional dos
Trabalhadores em Cooperativas. Assim, depois de uma
reunião de negociação direta, firmou-se a primeira CCT
entre os entes sindicais patronal e laboral cooperativistas, cuja vigência estende-se até 30 de abril de 2013.
Anualmente o Sincoopar Saúde e a Fecoopar
enfrentam reuniões de negociação sindical com o Simepar – Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná,
seguidas de Mediação na Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego do Paraná e Dissídio Coletivo
de Trabalho no TRT-PR. Em todas essas instâncias o patronal sempre informa a impossibilidade de se negociar
instrumento coletivo de trabalho com médicos cooperados, sem vínculo trabalhista com a cooperativa.
Não foram conduzidas as negociações coletivas
de trabalho com o Sindicato de Fonoaudiólogos e Fisioterapeutas, por entender que estes profissionais não
pertencem à categoria diferenciada. Desta forma, tais
profissionais empregados nas cooperativas são abrangidos pelo instrumento coletivo preponderante firmado entre Sincoopar Saúde e Fenatracoop.
Ramo Crédito
Não houve entrega de pauta reivindicatória por
parte do sindicato laboral Sindicred. Todas as tentativas de
contato e aproximação de negociação sindical, realizadas
pelo sindicato Ocepar e Fecoopar, foram ignoradas.
Todavia, o Sindicred e Sinacred firmaram Convenção
Coletiva de Trabalho sem respaldo legal em assembleias la-
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borais ou patronais. Essa ilegalidade está sendo apreciada
pelo poder Judiciário em ação de nulidade movida pelo
sindicato Ocepar, já com decisão favorável à Ocepar.

REPRESENTAÇÃO SINDICAL
No decorrer do ano, a equipe técnica da Fecoopar participou de diversas reuniões e grupos de discussão na Secretaria de Trabalho e Emprego e na Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego,
em audiências no Ministério Público do Trabalho, em
Mesas Redondas de negociação no Ministério do Trabalho e Emprego, em defesas de Dissídios Coletivos, no
Fórum Jurídico da Confederação Nacional das Cooperativas, dentre outras, sempre em defesa dos interesses
do sistema sindical cooperativo.
Assessoria aos sindicatos e cooperativas
A Fecoopar auxiliou as cooperativas na elaboração e celebração de Acordos Coletivos de Trabalho
(ACT). Foi verificada a necessidade de melhor elaboração desses via Sistema Mediador, pois o ACT afasta a
Convenção Coletiva de Trabalho e, se não completo e
bem elaborado, coloca a cooperativa em situação de
risco jurídico trabalhista.
Foi ainda realizada a 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 dos
sindicatos e das cooperativas representadas.
Após alguns adiamentos, o Ministério do Trabalho e Emprego decidiu pela manutenção dos termos
da Portaria nº 1.510/2009, que trata sobre o ponto eletrônico, obrigando as empresas e cooperativas a programarem o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto.
A partir de 1º de janeiro de 2012 o setor agroeconômico ficou obrigado a implantar os ditames da Portaria
1510/2009 entretanto, as cooperativas paranaenses encontram-se todas amparadas juridicamente, visto que
possuem em seus instrumentos coletivos de trabalho
clausula que assegura à adoção de regime alternativo
de registro eletrônico de ponto que trata a portaria
373/2011, em conformidade com as determinações do
Ministério do Trabalho e Emprego.

Recadastramento na ANTT
O Sincoopar Transporte realizou 1.949 operações
de recadastramento de associados das cooperativas de
transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
Fóruns Jurídicos e de Recursos Humanos
Foram realizados debates e fóruns jurídicos a respeito de temas polêmicos como: restituição ou obrigatoriedade de verbas previdenciárias; Portaria 1510/2009
do Ministério do Trabalho e Emprego; meio ambiente
de trabalho, ergonomia e pausa em abatedouro e frigoríficos, banco de horas, cotas para deficientes e para
aprendizes.
Emissão de Pareceres
Elaborados 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 as cooperativas.
Fórum dos Transportes

Participantes no Fórum dos Transportes

A Lei 12.619/12, que dispõe sobre o exercício da
profissão do motorista, esteve em discussão no dia 30
de julho, durante o Fórum dos Transportes, que contou
com a presença de 36 representantes de cooperativas.
O assessor jurídico da Federação das Empresas
de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetrans-

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

103

CURSOS E FÓRUNS

par), Luis Cesar Esmanhotto, proferiu conferência detalhando os aspectos jurídicos e formas de adaptação do
setor de transporte rodoviário à nova legislação.
Curso Método Ocra
A Fecoopar organizou um curso sobre ergonomia no trabalho para técnicos das cooperativas que
atuam no setor de carnes, através do Método Ocra, tendo em vista que a fiscalização adota como referência
esse sistema ergonômico.
O evento foi realizado em Cascavel, com a
presença de 30 profissionais, dentre os quais um da
Federação e um da Ocepar. O curso terá continuidade em 2013, contemplando a fase 2, com apoio do
Sescoop/PR.
Seminários de Saúde e Segurança do Trabalho
Foram realizados tres seminários sobre saúde e segurança do trabalho nas cooperativas, um
abrangendo as regiões Norte e Noroeste, realizado
em Maringá, um realizado em Cascavel abrangendo a região Oeste e, outro, em Ponta Grossa, para
as cooperativas da região Centro-sul. Os eventos
efetivados conjuntamente com os sindicatos dos
trabalhadores.

Fórum Tributário
O evento contou com a presença de cerca de
60 pessoas, entre advogados e contadores das cooperativas. Também participaram a analista de Relações Institucionais, Fabíola da Silva Nadder Motta, e o
analista tributário Adson Oliveira Borges de Souza, da
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Estiveram ainda presentes o assessor da diretoria da Ocepar,
Wilson Thiesen, e o advogado da Fecoopar, Anderson
Lechechem, e o senhor Gilberto Gilberti que também
atuam como vogais no Conselho de Contribuintes da
Secretaria de Estado da Fazenda.

Fórum Tributário que tratou sobre aspectos relacionados a tributação das cooperativas
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
FECOOPAR - CNPJ 06.964.532/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
CIRCULANTE

2011
673.024,43

2012
883.203,86

Disponível
Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações Financeiras
Caixa Econômica Federal
Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros

1.968,68
616,94
1.351,74
667.850,63
667.850,63
3.205,12
3.205,12

715,73
267,70
448,03
876.362,23
876.362,23
6.125,90
6.125,90

NÃO CIRCULANTE

32.537,80

22.645,72

Imobilizado
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Direitos de uso de softwares
(-) Depreciação acumulada
Marcas e patentes

18.512,80
7.564,00
37.066,03
(26.117,23)
14.025,00
16.830,00
(2.805,00)
-

9.586,72
7.564,00
37.066,03
(35.043,31)
13.059,00
16.830,00
(6.171,00)
2.400,00

ATIVO TOTAL

705.562,23

905.849,58

NOTA 5

PASSIVO
CIRCULANTE

2011
65.995,49

2012
147.473,49

Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de gratif. anual e encargos

31.002,09
6.767,23
5.325,70
22.900,47

102.828,43
11.177,17
5.901,07
27.566,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

639.566,74

758.376,09

Patrimônio social
Superavit do exercício

502.781,33
136.785,41

639.566,74
117.091,45

PASSIVO TOTAL

705.562,23

905.849,58
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
FECOOPAR - CNPJ 06.964.532/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT OU DEFICIT
2011

2012

RECEITAS

584.807,71

646.713,97

Contribuição sindical
Receitas de manutenção
Convênios

194.512,48
3.725,23
386.570,00

223.487,32
5.226,65
418.000,00

DESPESAS

519.026,97

595.840,31

Pessoal e encargos
Divulgação do cooperativismo
Gastos gerais
Gastos Convênios
Viagens
Serviços de terceiros
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Depreciação de bens

327.395,36
100.016,24
4.718,76
39.630,98
19.103,33
8.345,00
2.259,60
5.826,62
11.731,08

403.565,83
100.016,24
3.673,16
34.279,04
24.468,89
8.021,27
1.637,00
4.886,80
12.292,08

RESULTADO OPERACIONAL

65.780,74

53.873,66

RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

65.780,74

53.873,66

RESULTADO FINANCEIRO

71.004,67

63.217,79

Receitas financeiras
Despesas financeiras

71.301,28
(296,61)

63.511,60
(293,81)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

136.785,41

117.091,45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMONIO
SOCIAL

SUPERAVIT

AJUSTES

PATRIMONIO
SOCIAL

SALDO EM 31/12/2010

422.850,71

79.930,62

-

502.781,33

Superavit do exercício anterior
Superavit do exercício corrente

79.930,62
-

(79.930,62)
136.785,41

-

136.785,41

SALDO EM 31/12/2011

502.781,33

136.785,41

-

639.566,74

Superavit do exercício anterior
Superavit do exercício corrente
Ajuste de exercício anterior

136.785,41
-

(136.785,41)
117.091,45
-

1.717,90

117.091,45
1.717,90

SALDO EM 31/12/2012

639.566,74

117.091,45

1.717,90

758.376,09
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
FECOOPAR - CNPJ 06.964.532/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO

2011

2012

655.812,38
440.694,50
215.117,88
78.332,47
136.785,41

709.931,76
496.625,40
213.306,36
96.214,91
117.091,45

-

-

Recebido por empréstimo a longo prazo
Pagamento de passivo
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

-

-

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

136.785,41

117.091,45

Caixa e equivalentes de caixa ao início do período
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período
Variação das contas caixa/bancos/equivalentes

489.790,84
673.024,43
183.233,59

673.024,43
883.203,86
210.179,43

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos
Pagamentos a fornecedores e empregados
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compra de ativo imobilizado
Recebido pela Venda de Imobilizado
Dividendos recebidos
Caixa líquido usado nas atividades de investimento

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

Nelson Costa
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 – Contexto operacional
A Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná - Fecoopar, entidade sindical de grau superior,
com base territorial no Estado do Paraná, sociedade simples,
sem fins lucrativos, constituída em 30/12/2003 e filiada à CNCOOP – Confederação Nacional das Cooperativas Brasileiras,
tem como objeto social representar os interesses gerais dos
sindicatos patronais das cooperativas, respectivas categorias
e seus filiados, no judiciário em sua base territorial.
NOTA 02 – Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
A Fecoopar procurou adotar as interpretações, revisões e normas vigentes emitidas pelo CFC – Conselho
Federal de Contabilidade até 31 de dezembro de 2012.
NOTA 03 – Principais práticas contábeis
As Demonstrações Contábeis estão de acordo com
os Princípios de Contabilidade, obedecidas às disposições
das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislumbrando as
alterações promovidas na Lei nº 6.404/76, instituídas pela
Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e Resolução CFC - Conselho Federal de Contabilidade nº 838/99 que aprovou a
NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associações de Classe.
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, os bens tangíveis e intangíveis não estão registrados por um valor maior que o da sua realização, seja
pela venda ou pelo uso, o valor atual dos Ativos relevantes
imobilizados e intangíveis possuem evidências de seu valor recuperável.
E - Receitas de contribuições, convênios e manutenção
Provenientes da Contribuição Sindical Patronal dos
vários ramos do cooperativismo paranaense, e ressarcimentos de custeios dos Sindicatos Regionais das Cooperativas do Estado Paraná. Conta com o aporte de rendimentos oriundos de ganhos em aplicações no mercado
financeiro e outras receitas com taxas e recuperações de
despesas.
NOTA 04 – Direitos realizáveis
Registram-se em Direitos Realizáveis os adiantamentos concedidos aos funcionários.
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DIREITOS REALIZÁVEIS

2011

2012

Adiantamentos a funcionários (férias)
Total

3.205,12
3.205,12

6.125,90
6.125,90

NOTA 05 – Investimentos, intangível

GRUPO

SALDO INICIAL

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL

7.564,00
37.066,03
(26.117,23)

-

-

7.564,00
37.066,03
(35.043,31)

16.830,00
(2.805,00)
-

2.400,00

-

16.830,00
(6.171,00)
2.400,00

32.537,80

2.400,00

-

22.645,72

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

TOTAL

NOTA 06 – Contingências passivas
Até a data deste balanço não há contra
a entidade contingências passivas de natureza
fiscal, tributária ou trabalhista a serem registradas.

NOTA 08 – Passivo circulante
Obrigações provisionadas para liquidação a partir
de janeiro de 2013, composta pelo repasse de convênio à
Ocepar – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, e obrigações sobre a folha de pagamento.

NOTA 07 – Dispêndios relevantes
Foram realizados gastos em campanha publicitária “COOPERATIVAS. PORQUE JUNTOS A GENTE
FAZ MELHOR”, em emissoras de rádio paranaenses
no período de 2012, provisionadas para pagamento
em 2013.

NOTA 09 – Seguro contratado
A entidade é detentora de contratos de seguros
com cobertura que abrangem os seguintes itens: seguro
de vida em grupo; seguro para o veículo da frota com cobertura contra os riscos de incêndio, colisão e roubo, danos
materiais e corporais, assegurado pelo valor de mercado.

Curitiba, 31 de dezembro de 2012.

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

Nelson Costa
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Federação e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná – Fecoopar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as
Notas Explicativas, Demonstração de Fluxo de
Caixa, Demonstração de Superavit ou Deficit, e
Demonstração das Mutações do Patrimônio So-

cial do exercício findo em 31 de dezembro de
2012, as contas da diretoria e a proposta orçamentária de receitas e despesas para 2013, considerando também as reuniões realizadas; opinam favoravelmente pela aprovação das contas
desse exercício pela Assembleia Geral Ordinária
e da proposta orçamentária para 2013.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2013.

Carlos Yoshio Murate
Titular

Jacir Scalvi
Titular

Rudinei Carlos Grigoletto
Titular

110

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2012 | Plano de Ação 2013

ORÇAMENTO 2013

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
FECOOPAR CNPJ 06.964.532/0001-25
PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2013
RECEITAS VALOR PROPOSTO
Contribuição Sindical
Convênios Sindicatos
Receitas Financeiras
Recuperaçao de Despesas

TOTAL

210.000,00
450.000,00
71.000,00
6.000,00
737.000,00

DESPESAS VALOR PROPOSTO

%
28,49%
61,06%
9,63%
0,81%
100,00%

%

Pessoal e Encargos
Gastos Administrativos
Viagens
Publicidade e Propaganda
Gastos Gerais
Manutenção de Bens
Impostos e Taxas
Manutenção de Software

433.000,00
40.000,00
32.000,00
101.000,00
21.000,00
4.000,00
7.000,00
9.000,00

66,92%
6,18%
4,95%
15,61%
3,25%
0,62%
1,08%
1,39%

TOTAL

647.000,00

100,00%

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

90.000,00

INVESTIMENTOS
Aquisição de Equipamentos de Informática

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

Nelson Costa
Superintendente

VALOR PROPOSTO
10.000,00

João Paulo Koslovski
Presidente
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PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO
Capacitação
• Realizar treinamentos para lideranças, recursos humanos e jurídicos das cooperativas.
• Prestar assessoria às cooperativas nas questões que envolvem o registro de instrumentos coletivos de trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego.
• Promover o treinamento do Método Ocra (2ª fase).
Participação em colegiados
• Comissão Tripartite do Salário Mínimo Regional da Secretaria do Trabalho do Paraná.
• Comissão de Segurança e Boas Práticas do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
• Conselho Estadual de Relações do Trabalho
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Assessoria aos sindicatos
• Apoiar as ações dos sindicatos que compõem
a Fecoopar.

• Prestar suporte técnico à área de recursos humanos das cooperativas.
Negociações Sindicais
• Coordenar as negociações sindicais diretas da
Fecoopar.
• Apoiar as negociações dos sindicatos filiados.
Atuação no contencioso
• Defender e propor ações no contencioso, envolvendo questões sindicais e trabalhistas.
• Atuar juridicamente em dissídios coletivos de
trabalho.
Segurança de Trabalho
• Realizar seminários sobre saúde e segurança
do trabalho nas cooperativas.
Tributário
• Realizar dois fóruns tributários.
• Coordenar o Comitê Tributário.

ANEXOS

Peças publicitárias

Hoje, no mundo, o cooperativismo é uma força que move economias, realiza sonhos, gera e distribui
renda. Faz a vida melhor. Faz o mundo melhor. Na saúde, na agropecuária, no crédito, no transporte,
na infraestrutura, no trabalho, na educação, na habitação, consumo, turismo e lazer e em tantas
outras áreas, a ideia do cooperativismo reúne, agrega, impulsiona. A gente pode dizer com orgulho:
as cooperativas fazem diferença. Ajudam a desenvolver o campo e a cidade. Mostram que, juntos,
somos mais fortes. Juntos, a gente faz melhor.

www.paranacooperativo.coop.br

AfAnOcepar210x280mm.indd 1

Apoio: Cooperativas do Paraná.

12/21/12 3:27 PM

Se nada
é tão importante
para você
quanto a saúde,
por que
não ser atendido
por quem
é dono do plano
que você tem?
No cooperativismo de saúde, você é atendido por quem é dono. São profissionais preocupados em garantir
o melhor atendimento para você, em qualquer área ou momento. Porque eles são cooperados. Trabalham
juntos. E quando todos trabalham juntos, tudo funciona melhor. As cooperativas fazem a diferença. Mostram
que, juntos, somos mais fortes. Juntos, a gente faz melhor.

www.paranacooperativo.coop.br

Apoio: Cooperativas do Paraná.

Se você quer
produtos
de qualidade,
não é melhor saber
que eles são feitos
aqui, beneficiando
nossa gente?
Quando um produto é feito por uma cooperativa, de uma coisa todo mundo pode ter
certeza: são produtos com qualidade e garantia de origem. Você sabe de onde vêm e quem
vão beneficiar: nossa gente, nossas cidades, nosso Estado. Porque quando muitos se reúnem
para partilhar um sonho, tudo sai melhor. As cooperativas fazem a diferença. Mostram que, juntos, somos
mais fortes. Juntos, a gente faz melhor.

www.paranacooperativo.coop.br

AfAnOcepar210x280mm.indd 3

Apoio: Cooperativas do Paraná.

12/21/12 3:27 PM

Se você quer
crescer e
expandir o seu
negócio,
não é melhor investir
seu dinheiro
e tomar empréstimos
com quem
entende você?
No cooperativismo de crédito, você não é apenas mais um cliente precisando de recursos para evoluir
em seus negócios. Você é um cooperado. Você participa e decide o que é melhor para você e para todos.
Com a segurança de saber que é dono. Do seu negócio e do seu futuro. As cooperativas fazem a diferença.
Mostram que, juntos, somos mais fortes. Juntos, a gente faz melhor.

www.paranacooperativo.coop.br

AfAnOcepar210x280mm.indd 4

Apoio: Cooperativas do Paraná.

12/21/12 3:27
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A página do Sistema Ocepar na rede mundial
de computadores está de cara nova.
Com um layout moderno, agradável e mais
conteúdo, o portal pode ser acessado nas
diferentes mídias: tablets, smartphones,
notebooks e desktops. Agora, você lê de
forma prática e ágil as principais notícias
do cooperativismo e pode compartilhar
nas redes sociais. Acesse e confira:
www.paranacooperativo.coop.br.

ASS
IN
E

O PORTAL DO
COOPERATIVISMO
PARANAENSE

Av. Cândido de Abreu, Nº 501 | Centro Cívico
CEP: 80530-000 | Curitiba PR | Fone: 41 3200.1100 | Fax: 41 3200.1199

Av. Cândido de Abreu, 501 • Centro Cívico • 80530-000 • Curitiba • Paraná • Brasil
Fone: 55 41 3200 1100 • Fax: 55 41 3200 1199 • e-mail: ocepar@sistemaocepar.coop.br
www.paranacooperativo.coop.br
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