
 

 

Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses 2017 
 

Senhoras, Senhores e Jovens Cooperativistas do Paraná. 

Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos aqui com 

mais de 2.000 cooperativistas, representando nossas 

cooperativas, de 10 diferentes ramos, para celebrar a conclusão 

de mais um ano de atividades. 

É importante mencionar que historicamente a opção do 

cooperativismo paranaense sempre foi pelo desenvolvimento das 

pessoas, de suas cooperativas e das comunidades, sem 

paternalismo ou dependência e com organização social e 

econômica.  

Se há um pequeno detalhe que diferencia o nosso cooperativismo 

é o fato de que aqui, desde o início, sempre houve planejamento. 

O PRC 100, o nosso Plano Paraná Cooperativo, representa a 

continuidade disso.  

O Plano Paraná Cooperativo segue firme no propósito de atingir 

R$100 bilhões de movimento econômico ao ano e continua sendo 

implantado com firmeza e determinação, em conjunto com as 

equipes profissionais das cooperativas e a assessoria da Partner.  

Com isso o movimento cooperativo paranaense e brasileiro tem 

contribuído de forma positiva para que haja condições favoráveis 

ao desenvolvimento do nosso Estado e do País.  



 

 

O investimento nas pessoas sempre esteve presente na 

estratégia de fortalecimento das cooperativas em nosso Estado. E 

isso sempre fez grande diferença. A formação de lideranças, o 

treinamento dos profissionais e os investimentos nas áreas 

técnicas e sociais tem merecido atenção especial do Sistema 

Ocepar e das cooperativas do Paraná ao longo da sua história.  

O Sistema Ocepar, por meio de suas três entidades, Ocepar, 

Sescoop/PR e Fecoopar, realizou neste ano 8.324 eventos de 

capacitação e promoção social, com 192 mil participações, 

totalizando 107.619 horas-aula. Isso equivale dizer que, a cada 

hora útil durante o ano, há 51 turmas em sala de treinamento, 

ou, ainda, que em um ano nós estamos fazendo o equivalente a 

51 anos de aula.  Também justifica a realização de 40 pós-

graduações em andamento para 1.209 profissionais. Número 

semelhante de ações foi realizado diretamente pelas cooperativas 

filiadas, com recursos do FATES, outros recursos próprios ou em 

parceria.   

Nesse sentido, as parcerias que temos com as entidades do 

Sistema S – SEBRAE, na área internacional e de pequenas 

cooperativas; SENAR, na área rural; SENAI, em inovação e na 

área industrial; SENAC, na área de ensino a distância, idiomas e 

informática; SENAT, no treinamento do ramo transporte, além 

das ações na área social, com o SESC e o SESI são fundamentais 

para atender as demandas de todos os ramos de cooperativas. 

Também é fundamental a parceria com as Universidades PUC-PR, 

no mestrado em gestão de cooperativas, quinta turma; 



 

 

Universidade Positivo, no apoio ao Marketing;  ISAE, na 

certificação de conselheiros e tantos outros eventos de pós.   

O desenvolvimento das cooperativas tem atraído mais gente ao 

cooperativismo. Apesar da economia do País não ser favorável, em 

2017, 84 mil pessoas se associaram às cooperativas. Dessas, 76 

mil aderiram às cooperativas de crédito e 7 mil produtores rurais 

se integraram às agropecuárias que já são responsáveis por quase 

60% da produção agropecuária em nosso Estado.  

A credibilidade do Sistema Cooperativo é construída com serviços 

e produtos de origem, qualidade e preços adequados aos 

mercados local, regional, estadual, nacional e internacional. O 

resultado disso ficou comprovado em pesquisa recente realizada 

por empresa especializada, onde 97% dos consumidores 

paranaenses ouvidos reconhecem a qualidade e o preço justo nos 

produtos que oferecemos ao mercado.  

Apesar das adversidades econômicas vivenciadas em 2017, das 

quais ninguém esteve imune, as cooperativas do Paraná devem 

confirmar um crescimento adicional de R$ 1,3 bi no seu 

faturamento, ultrapassando R$ 70 bilhões de movimento 

econômico, com 89.000 empregos diretos e mais de 2.800.000 

oportunidades de negócios de forma direta e indireta, no campo e 

nas cidades. 

O índice de crescimento deve ser inferior à média dos últimos 

anos, em razão da recessão econômica, que teve reflexos no 

consumo das famílias, e à lentidão na comercialização, em função 



 

 

da redução dos preços da produção, e deve fazer com que 

resultados líquidos permaneçam em torno de R$ 2,0 bilhões, 

próximo da média verificada nos últimos 05 anos.  

É importante frisar que grande parte desse resultado foi obtido 

devido à conquista de novos mercados em função da agro 

industrialização, otimização de estruturas e ao processo de 

integração em desenvolvimento no cooperativismo do Paraná. 

O levantamento que estamos realizando durante este evento, 

sobre a importância das cooperativas no desenvolvimento do 

Paraná e sobre os modelos de integração entre cooperativas, tem 

o propósito de avaliar se essa estratégia está adequada. É 

fundamental a sua opinião, para que possamos analisar as 

tendências e, posteriormente, retornar os resultados a todos. Se 

por acaso alguém ainda não deu a sua opinião, procure um dos 

nossos profissionais e solicite o formulário, preencha e devolva a 

tempo para que possamos fazer a apuração. 

 O desenvolvimento das comunidades onde as cooperativas 

atuam impulsiona o crescimento dos índices econômicos e 

sociais. É difícil imaginar o Paraná sem as cooperativas, pois, em 

mais de 120 municípios paranaenses, elas são as maiores 

empresas. É possível afirmar que, onde há um projeto viável de 

uma cooperativa, há mais emprego e renda. A diferença, no caso 

das cooperativas, é que o resultado obtido permanece nas 

comunidades, é aplicado na origem, gerando milhares de 

oportunidades de negócios e investimentos, no campo e na 



 

 

cidade. Além disso, as cooperativas do Paraná somam mais de R$ 

2 bilhões de impostos recolhidos.  

Para nós, cooperativistas, não faz mais sentido distinguir rural de 

urbano. Trata-se, na realidade, de desenvolvimento regional. 

Assim como é impróprio classificar os produtores em grandes e 

pequenos proprietários. Há, isso sim, atividades econômicas 

viáveis e inviáveis de todos os tamanhos. 

Onde há investimento tem demanda por emprego, sendo comum 

termos que buscar trabalhadores a dezenas de quilômetros para 

atender às agroindústrias de cooperativas. Enfim, o que é isso 

senão desenvolvimento regional? 

O cooperativismo de crédito cresce de forma segura e com alto 

nível de profissionalismo. Já é responsável no estado por mais de 

R$ 37,6 bilhões em ativos. Essas cooperativas estão 

democratizando o acesso ao crédito para milhares de pessoas, por 

meio de sua capilaridade e forte vínculo com as ações locais e 

regionais. 

Na saúde, são mais de 15 mil associados, que congregam 33 

cooperativas, ofertando serviços de qualidade, prestados por 

médicos, dentistas e outros profissionais que compõem o quadro 

social desse ramo. E como há demanda por investimentos, 

continuamos na luta pela criação do PRODECOOP SAÚDE, como 

ocorreu com as cooperativas agropecuárias, para que as 

cooperativas do ramo saúde possam investir em hospitais e 

laboratórios em todo o Paraná. 



 

 

As cooperativas de transporte estão se organizado em todo o país, 

buscando uma regulamentação mais adequada que sustente o 

seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Aqui no Paraná já 

são 30 cooperativas, com 2.746 cooperados, prestando ótimos 

serviços a toda sociedade.   

O cooperativismo na área da infraestrutura também está sendo 

revitalizado, tendo concluído a sua regulamentação recentemente. 

Resta adequar os recursos para a produção e distribuição de 

energia, tão importante para alavancar a economia como um 

todo. Numa ação conjunta com o Governo do Paraná há como 

avançar significativamente, adequando a questão tributária sobre 

equipamentos e consumo de energia nas propriedades. 

As cooperativas dos ramos do Trabalho, Educacional, Turismo e 

Lazer e outros serviços também terão novas oportunidades com o 

advento da nova legislação trabalhista aprovada no Congresso 

Nacional, que possibilita a terceirização de atividades no âmbito 

das empresas em geral. 

O Programa de Autogestão do Sistema Cooperativo, iniciado nos 

anos 90, continua apoiando e protegendo as cooperativas como 

importante instrumento na melhoria da gestão das sociedades 

cooperativas do Paraná.   

O programa de certificação de conselheiros, iniciado em 2013, 

que tem como objetivo central uma maior profissionalização dos 

cooperados que participam da gestão de nossas cooperativas, tem 



 

 

sido um sucesso. São 54 turmas com 1670 líderes e novos 

dirigentes já certificados.  

Nos preocupa muito a situação atual do País, principalmente em 

relação a necessidade de melhoria na gestão dos bens públicos de 

forma a garantir o futuro do nosso País e que se institua modelo 

de profissionalização à semelhança do que ocorre na iniciativa 

privada, onde há segregação do comando político da gestão 

profissional.  

O desejo é que sejam tomadas decisões em relação às reformas 

necessárias e que se equacionem as deficiências estruturais 

existentes, principalmente em relação à demanda por 

investimentos em infraestrutura tais como: portos, ferrovias, 

rodovias, energia, dentre outras, origem dos custos elevados da 

logística que têm penalizado a nossa competitividade, em especial 

para as comunidades mais distantes dos centros consumidores. 

Talvez tenha sido necessário passar por esta tragédia que 

estamos assistindo para que as pessoas de bem se mobilizem de 

forma a impedir que nossas instituições públicas sejam 

comprometidas em relação ao futuro, com prejuízo a toda a 

sociedade.    

Caberá ao poder público readequar as funções de Estado e 

redistribuir responsabilidades, realocando os serviços essenciais 

entre os poderes e entre os níveis municipal, estadual e federal.  

Será que todas as ações realizadas pelo poder público ao 

longo dos últimos anos ainda são necessárias?  



 

 

Façamos justiça aos integrantes da FRENCOOP aqui presentes, 

em especial ao nosso coordenador, Deputado Osmar Serraglio, 

Dep Sérgio Souza, Dep Nishimori, Dep Evandro Roman e outros 

que não puderam estar presentes. Se não fossem eles, nós não 

teríamos recursos de crédito rural para cooperativas em 2017, 

nem PLS 100, nem Lei de Concessões, que impediu a simples 

prorrogação dos contratos de pedágios, nem mudanças no 

zoneamento agrícola, nem isenção de tributos sobre insumos, 

nem reforma trabalhista, e tantos outros. No próximo ano, nós 

saberemos prestigiar aqueles que efetivamente nos ajudam.  

Agradecemos as autoridades federais e estaduais, as entidades 

públicas e privadas, em especial ao G7, na pessoa do nosso líder 

Darci Piana, ao bancos e parceiros de forma geral e já nominados 

aqui, que têm apoiado as ações do cooperativismo. 

Quero ainda agradecer à Diretoria da OCB, da qual tenho a honra 

de participar representando a região Sul, e que hoje está 

representada na pessoa do superintendente Renato Nobile que, 

na sequência, fará o lançamento de importante campanha de 

valorização do cooperativismo que a OCB está coordenando em 

todo o País.  

Desejo ainda agradecer o Conselho Regional de Contabilidade que 

foi decisivo junto ao CFC na defesa técnica da manutenção do 

capital social das cooperativas na conta do patrimônio líquido, 

obrigado Sr. Laudelino Jochem – vice-presidente de 

Administração e Finanças do CRC por sua presença. 



 

 

Destaco a assinatura de parceria do BRDE com a Ocepar, para a 

implementação do FUNCAFE, e a assinatura de importante termo 

de acordo no âmbito do Novo Programa Paraná Competitivo, para 

utilização de crédito acumulado de ICMS em nossos 

investimentos, a exemplo da aquisição de caminhões VOLVO por 

nossas cooperativas. Esse é apenas o início. Vamos trabalhar em 

conjunto com o Governo do Paraná, em especial com a Secretaria 

da Fazenda e APD – Agência Paraná de Desenvolvimento, para a 

utilização gradativa dos milhões de créditos de ICMS acumulados 

em nossos balanços, em prol do desenvolvimento das 

cooperativas e do Paraná. 

Hoje, teremos a honra de homenagear quatro personalidades 

que merecem nosso profundo respeito pela contribuição que 

deram ao cooperativismo paranaense ao longo dos últimos anos: 

a Senhora Sigrid, por sua contribuição ao Sistema Ocepar, o  

Senhor Odacir Klein, pela contribuição do BRDE ao 

desenvolvimento do cooperativismo da região sul, o Senhor Áureo 

Zamprônio, por sua vida dedicada ao cooperativismo, e ao 

Governador Beto Richa, que sempre esteve ao nosso lado. Como é 

bom ter no governo alguém que nos trata com respeito e faz o que 

estiver ao seu alcance para nos prestigiar. 

Encerro aqui, com um agradecimento especial aos nossos 

diretores e conselheiros da Ocepar, Sescoop e Fecoopar, pelo 

empenho e seriedade na condução dos assuntos demandados 

pelo cooperativismo paranaense em 2017, também às equipes do 

Sistema Ocepar, pelo trabalho técnico realizado ao longo do ano, 



 

 

muito bem coordenado pelos superintendentes: Robson Mafioletti, 

na Ocepar, Nelson Costa, na Fecoopar e Leonardo Boesche, no 

Sescoop.  

Convido a todos para que participem de forma ativa das 

atividades que preparamos com muito carinho para todos na data 

de hoje.  

E agradecemos a Deus por nos ter propiciado condições para, 

através da cooperação e solidariedade, melhorar ainda mais a 

vida das pessoas. 

Obrigado. 

 

José Roberto Ricken 

Presidente do Sistema Ocepar 

 


