
 

 

 

COMUNICADO: 07/2020-COVID-19 

 

O Sistema Ocepar informa que suas atividades estão sendo desenvolvidas de forma 

remota, não havendo atendimento presencial. 

 

1. Reunião virtual com a ministra Tereza Cristina do MAPA, realizada no dia 25 de março de 

2020, para tratar das demandas prioritárias das cooperativas agropecuário no contexto do 

COVID-19 (Anexo), com objetivo de estruturar medidas para melhorar a liquidez e garantir 

as operações em pleno funcionamento.  Clique no link da matéria Cooperativas voltam a se 

reunir com a Ministra Tereza Cristina. 

 

2. O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior anunciou no dia 24 de março de 

2020, um pacote social de R$ 400 milhões para ajudar famílias paranaenses mais 

vulneráveis a enfrentarem a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas estão auxílio 

financeiro para 300 mil famílias por cinco meses, novos limites de consumo nos programas 

sociais da Copel e da Sanepar, adiamento das parcelas dos programas de habitação da 

Cohapar e reforço na compra de insumos da agricultura familiar. Clique no link para 

acessar o Pacote social de R$ 400 milhões vai ajudar famílias paranaenses. 

 
3. PORTARIA N° 24, de 24 de março de 2020, que prorroga o prazo de validade da Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (DAP), por 6 meses, daquelas que expirarão entre o dia da publicação 

da presente Portaria até 31 de dezembro de 2020, na calamidade pública, reconhecida 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, decorrente 

da pandemia causada pelo vírus Covid-19. Clique no link para acessar a PORTARIA Nº 24 

DO MAPA. 

 

4. O Governo do Estado do Paraná criou um grupo de trabalho, com a participação do 

Sistema Ocepar, cooperativas e demais entidades do G7, com objetivo de acompanhar e 

garantir o abastecimento e o funcionamento dos serviços e das atividades essenciais, 

conforme o Decreto nº 4317. 

 

 

 
Curitiba, 25 de março de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção do COVID-19 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/images/Comunicacao/2020/noticias/03/25/covid_19/covid_clique_aqui_25_03_2020.pdf
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