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Apresentação
Presentation

O objetivo deste catálogo é divulgar os produtos das
cooperativas agropecuárias do Paraná. Nossas
cooperativas são formadas por mais de 2,5 milhões de
cooperados. A movimentação econômica das cooperativas
equivale 23% do PIB do Paraná. Em 2020,

The objective of this catalog is to divulge the products of the
agricultural cooperatives of Parana. Our cooperatives are made up
of more than 2.5 million members. They account for about 23%
of Parana’s agribusiness GDP. In 2020, they benefited 4.4 million
people from Parana and added 118,000 jobs.

beneficiaram 4,4 milhões de paranaenses e
somaram 118 mil postos de trabalho.

The practice of social responsibility and civic awareness allied
to a focus on quality in relation to the environment and research,

O exercício da responsabilidade social e da cidadania aliado ao empenho pela

development and application of new technologies is a special

qualidade, ao respeito pelo meio ambiente e à pesquisa, desenvolvimento e

characteristic of cooperative corporations in the financial and

aplicação de novas tecnologias tem destacado as sociedades cooperativas no

social domestic and international scenario.

cenário econômico e social nacional e internacional.

Cooperatives develop their activities based on ethical values of
As cooperativas desenvolvem suas atividades com base nos valores éticos da

cooperation, solidarity, democratic management and the joint

cooperação, da solidariedade, da gestão democrática, e da soma dos esforços

efforts of all cooperative members. Technical monitoring work

de seus cooperados. O trabalho técnico de acompanhamento realizado pelas

conducted by the cooperatives and their associates allow greater

cooperativas junto ao seu quadro associativo tem permitido uma inserção cada

insertion of quality products for the internal and external. A work

vez maior dos produtos de qualidade junto ao mercado interno e externo. Um

recognized with the certification by the World Health Organization

trabalho reconhecido com a certificação pela Organização Mundial da Saúde

(OIE), in May 2021, of Parana as an area free of foot-and-mouth

(OIE), em maio de 2021, do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação
e também área livre de peste suína clássica. Este reconhecimento mostra que o
Paraná é um grande produtor de alimentos e que estamos prontos para atender a
todos os mercados, com segurança e qualidade.
José Roberto Ricken

Presidente do Sistema Ocepar

disease without vaccination and also an area free of classical
swine fever. This recognition shows that Parana is a great producer
of food and that we are ready to serve all markets, with safety and
quality.
José Roberto Ricken

President of the Ocepar System
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Com extensão territorial superior a 8,547 milhões de quilômetros quadrados
e população superior a 213 milhões de habitantes, o Brasil apresenta
um Produto Interno Bruto de 7,4 trilhões de reais, sendo o agronegócio
responsável por 26,6% deste e por 20,3% dos empregos. O país responde
por três quintos da produção industrial latino americana, sendo possuidor de
sofisticado parque tecnológico aliado a forte desenvolvimento científico.

Brazil has a territorial extension of over 8.547 million square
kilometers and a population that exceeds 213 million inhabitants.
GDP is BRL 7.4 trillion (USD 1.41 trillion) of which the share of
agribusiness is 26,6%, with 20,3% of the jobs. The country accounts
for three-fifths of the Latin American industrial production, possessing
a sophisticated technological park combined with strong scientific
development.

No cenário internacional, a produção agropecuária brasileira tem posição
destacada, sendo o Brasil o maior produtor mundial de soja, de cana-de-

On the international scene, Brazilian agriculture production has an

açúcar, laranja, tabaco, feijão e café. É o segundo maior produtor mundial de

outstanding position, being Brazil the world’s largest producer of

carne bovina e o terceiro na produção de milho e carne de frango. Um dos

sugarcane, orange, tobacco, beans and coffee. The second largest

setores mais dinâmicos no intercâmbio internacional é o agronegócio, tendo
as exportações de produtos do setor, representando 48% do
total das exportações brasileiras.
O Estado do Paraná está localizado na Região Sul do Brasil, com área de

producer of beef, and the third in the production of corn and chicken.
One of the most dynamic sectors in international exchanges is the
agribusiness, representing 48% of Brazilian total exports.
The State of Parana is located in the southern region of Brazil, with an

199,7 mil quilômetros quadrados equivalente a cerca de 2,3% do território

area of 199,7 thousand square kilometers, equivalent to about 2.3%

brasileiro. Sua população é superior a 11 milhões de habitantes e seu Produto

of the Brazilian territory. Population exceeds 11 million inhabitants

Interno Bruto é de 503,5 bilhões de reais. Responde por 15% de toda a safra

and its GDP iis of BRL 503,5 billion (USD 95.9 trillion). The State

brasileira. Ocupa o primeiro lugar entre os estados brasileiros na produção de
frango, trigo, feijão e cevada; o segundo lugar na
produção leite, suínos, milho e soja.

of Parana accounts for 15% of the entire crop Brazilian. It ranks first
among Brazilian states in the production of chicken, wheat, beans and
barley; the second place in milk, pigs, corn and soybean production
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O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas que, em estreita parceria,
se dedicam à representação, fomento, defesa sindical, desenvolvimento, capacitação
e promoção social das cooperativas paranaenses: o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná – Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo – Sescoop/PR e a Federação e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná – Fecoopar.
Baseado na doutrina e filosofia cooperativista universal, o cooperativismo paranaense
é formado por 217 cooperativas registradas na Ocepar que agrupam cerca de 2
milhões e seiscentas mil pessoas, entre cooperados e colaboradores, beneficiando
4,4 milhões de paranaenses. Tem suas raízes nas comunidades de imigrantes
europeus, que procuraram organizar estruturas comuns para compra e venda de sua
produção, além de suprirem suas necessidades de consumo e crédito através de
sociedades cooperativistas. Participando dos diversos ciclos econômicos do Estado
do Paraná, as cooperativas foram sendo estruturadas em setores específicos da
economia rural e urbana, principalmente nas áreas da agropecuária, crédito, saúde,
infraestrutura, consumo, trabalho, produção de bens e serviços.
A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a promoção social e o trabalho
de responsabilidade socioambiental são considerados prioritários no cotidiano
das cooperativas. Inúmeras ações objetivam a integração, educação e formação
dos milhares de cooperados e colaboradores das cooperativas. Os investimentos
sociais do sistema cooperativista paranaense somam aproximadamente um bilhão
de dólares ao ano. Na área ambiental, além de programas educativos, a prática do
desenvolvimento sustentado é feita através de projetos de recuperação da vegetação
ao longo de rios e nascentes de água, tratamento de efluentes, coleta seletiva de lixo
e reflorestamento, entre outros. O empenho em benefício do meio ambiente extrapola
a exigência da lei, com a intenção de melhorar a sustentabilidade nos setores de
atuação das cooperativas.
A responsabilidade social das cooperativas é exercida através de projetos voltados
ao aprimoramento cultural, artístico, lazer, saúde e às questões assistenciais, bem
como em novos projetos, tecnologias, atividades e capacitações para melhorar os
processos produtivos e de prestação de serviços aos cooperados.

Ocepar System consists of three different non-profit societies that work closely together to
assure representation, development, trade union defense, development, training and social
promotion of the cooperatives of Parana: Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
do Parana – Ocepar (Union and Organization of the Cooperatives of the State of Parana),
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR (National Cooperativism
Learning Service) and Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Parana –
Fecoopar (Federation and Organization of Cooperatives of the State of Parana).
Based on the universal cooperativist doctrine and philosophy, cooperativism of Parana s
formed by 217 cooperatives registered at Ocepar, which group around 2 million six hundred
thousand people, among cooperative members and collaborators, cbenefiting 4.4 million
people from Parana. It is rooted in the European immigrant communities that sought to
organize common structures to buy and sell their goods and meet their consumer and credit
needs through cooperativist societies. Cooperatives participate in various economic cycles of
the State of Parana and they were structured in specific sectors of the rural and urban economy,
mainly in areas of farming and livestock, credit, health, transport, infrastructure, consumption,
work, production of goods and services.
The improved quality of life, social promotion and social and environmental responsibility
are considered priorities in the daily work of cooperatives. Numerous actions are focused on
integration, education and training of thousands of cooperative members and collaborators.
Social investments of the cooperativist system of Parana are approximately one billion dollars
per year.
In the environmental area, in addition to educational programmes, the practice of sustainable
development is assured through vegetation recovery projects along rivers and springs, waste
treatment, selective rubbish collection and reforestation, among others. Efforts in favour of the
environment extrapolate legal requirements in order to improve sustainability in cooperative
business sectors.
Social responsibility of cooperatives is practiced through projects that focus on cultural and
artistic improvements, leisure, health and assistance, and new projects, technologies, activities
and training that enhances the productive and service provision processes for cooperative
members.

9
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As cooperativas agropecuárias do Paraná são responsáveis por 62% do PIB

The livestock cooperatives of Parana are responsible for 62% of the state’s agricultural

agropecuário do Estado, faturaram mais de 100 bilhões de reais no ano de 2020

and cattle-raising GDP, with revenues more than BRL 100 billion in 2020 and strong

e participam de forma intensa em todo o processo de produção, beneficiamento,

participation in the entire process of production, processing, storage and industrialization,

armazenamento e industrialização, fazendo com que o associado seja
um agente ativo tanto no mercado interno e externo, como também

allowing the member to become an active participant of the internal and external market and
of social community actions.

nas ações sociais das comunidades.

These cooperatives are the main instruments of diffusion of technology and implementers
São importantes instrumentos de difusão de tecnologias e implementadoras de
políticas desenvolvimentistas, como a difusão do crédito rural, armazenagem, manejo
e conservação de solos, manejo integrado de pragas, assentamento de agricultores,
agroindustrialização, entre outros. São, em muitos municípios do Paraná, as mais
importantes empresas, maiores empregadoras e geradoras de receitas.
Cerca da metade dos produtores rurais do Estado do Paraná são cooperados. A
expressiva participação dos pequenos e médios produtores - com área de até 50
hectares - nas cooperativas agropecuárias, representando 70% de seu total de
cooperados, evidencia a importância das cooperativas para essa faixa de produtores.

of developmental policies, such as the promotion of rural credit, soil management and
conservation, integrated disease management, settlement of
small-scale farmers, agro-industrialization, among others. In many municipalities
of Parana, they are the most important companies and the largest employers
and revenue generators.
Half of the rural producers of the State of Parana are cooperative members. The significant
participation of small and medium producers – with areas of up to 50 hectares – in livestock
cooperatives represents 70% of all members, which shows the evident importance of
cooperatives for these producers. Integration of cooperatives and aggregation of the interests

A integração das cooperativas e a agregação dos interesses dos produtores rurais

of more than 185 thousand rural producers allows the construction of storage frameworks,

permitiram a montagem de estruturas de armazenagem, representando mais de

representing more than 55% of total installed stowage capacity in Parana. Cooperatives are

55% de toda a capacidade de estocagem instalada no Paraná. São fundamentais na
implantação de novos projetos que levam à agregação de valores sobre os

essential for the implementation of new projects that lead to the addition of value on primary
products, increasing their market value and improving the income of the member.

produtos primários, aumentando seu valor no mercado e melhorando a renda dos
mais de 185 mil cooperados. Com isto o produtor pode reinvestir em sua atividade
produtiva, garantindo a oferta de matérias-primas em níveis permanentes e, ao
mesmo tempo desenvolvendo sua comunidade.
As cooperativas agropecuárias do Paraná exportam atualmente produtos
elaborados para cerca de 150 países, gerando receita de mais de quatro bilhões e
quatrocentos milhões de dólares por ano no mercado internacional.

Consequently, the producer can reinvest in his productive activity,
assuring a permanent supply of raw materials and the simultaneous
development of the community.
Cooperatives of Parana currently export products for around 150 countries,
generating revenues of more than four billion four hundred million a year in the foreign
market.
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Soja
Soybean

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja e
derivados, sendo reconhecido no mercado internacional

and soy derivatives, and is recognized in the international market

por sua qualidade. A produção brasileira foi de cerca de

for its quality. Brazilian production was around 135.9 million

135,9 milhões de toneladas na safra 2020/2021.
A soja é um dos principais produtos agrícolas em importância

tons in the 2020/2021 harvest.
Soybean is one of the world’s main agricultural products with

econômica no mundo, dada a imensa variedade de derivados –

economical importance due to the enormous variety of its

alimentícios e não-alimentícios que proporciona. Rica fonte de

byproducts – food and non-food. A rich source of proteins,

proteínas, a soja é utilizada como alternativa alimentar à proteína
animal. A cultura é altamente mecanizada, utilizando-se de
moderna tecnologia em processamento e pesquisa, o que confere

14

Brazil is the world’s largest producer and exporter of soybean

soybean is used as a food alternative to animal protein. Soybean
culture is highly mechanized, using modern processing and
research technology, what provides quality to the soy grain in

ao grão qualidade em termos de conteúdo protéico e óleo.

terms of protein content and oil.

A exportação é realizada através de portos que apresentam

Exportation is conducted through ports that possess the required

condições de separação do produto, permitindo ao exportador

conditions for the separation of the product, allowing the

atender a seus clientes com produtos diferenciados.

exporters to attend their clients with differenced products.

Cooperativas fornecedoras

COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
COAGRU (www.coagru.com.br coagru@coagru.com.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
BOM JESUS (www.bj.coop.br bomjesus@bj.coop.br)
COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br

CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
CAMISC (www.camisc.com.br camisc@camisc.com.br)
COAGRO (www.coagro.com.br coagro@coagro.com.br)
CODEPA (www.codepa.com.br codepa@codepa.com.br)
CAMP (www.camp.coop.br camp@camp.coop.br)
COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)
WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br witmarsum@witmarsum.coop.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
COACAN (coacan@ig.com.br)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
COPROSSEL (www.coprossel.com.br coprossel@coprossel.com.br)
UNICASTRO (www.unicastro.com.br cooperativa@unicastro.com.br)
PRIMATO (www.primato.coop.br/marcas/supermercado marketing1@primato.com.br)

Soja / Soybean

Supplying cooperatives

coopagricola@coopagricola.com.br)
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Milho
Corn

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho
no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e
da China, apresentando produção de
101 milhões de toneladas na safra 2019/2020.
As cooperativas destacam-se na pesquisa e
no desenvolvimento de variedades híbridas de

producer, only behind the United States and
China, having a production of 101 million
tons in the harvest year 2019/2020.
Cooperatives stand out on the research
and development of corn hybrid varieties

milhos mais resistentes a doenças e pragas,

resistant to diseases, pests and adaptable to

e adaptáveis a adversidades climáticas, o que

climate adversities, substantially enhancing

aumenta substancialmente a produtividade.
Dispõem de estruturas de recepção, secagem
e armazenagem modernas, que permitem

productivity.
The cooperatives possess modern structures
for the reception, drying and storage,

a separação do produto, facilitando o

allowing the separation of the product and

atendimento aos diferentes mercados

easing the supplying of different domestic

nacionais e internacionais.
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Brazil is the world’s third greatest corn

and foreign markets.

Cooperativas fornecedoras

COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
AGRARIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
BOM JESUS (www.bj.coop.br bomjesus@bj.coop.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)

COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
CAMISC (www.camisc.com.br camisc@camisc.com.br)
COAGRU (www.coagru.com.br coagru@coagru.com.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br witmarsum@witmarsum.coop.br)
CODEPA (www.codepa.com.br codepa@codepa.com.br)
COACAN (coacan@ig.com.br)
CAMP (www.camp.coop.br camp@camp.coop.br)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)
COAGRO (www.coagro.com.br coagro@coagro.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
COPROSSEL (www.coprossel.com.br coprossel@coprossel.com.br)
UNICASTRO (www.unicastro.com.br cooperativa@unicastro.com.br)
PRIMATO (www.primato.coop.br/marcas/supermercado marketing1@primato.com.br)
COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br coopagricola@coopagricola.com.br)

Milho / Corn

Supplying cooperatives
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Trigo e Triticale
Wheat and Triticale

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COTRIGUAÇU (www.cotriguacu.com.br cotriguacu@cotriguacu.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
BOM JESUS (www.bj.coop.br bomjesus@bj.coop.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
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No período de inverno a grande maioria

During winter, the majority of farmers of Parana

dos produtores do Estado do Paraná tem

is able of cultivating wheat and triticale, with the

como opção o cultivo de trigo e triticale,

objective of producing food and diluting fixed

com objetivo de produção de alimentos

production costs from machinery, equipment and

e diluição de custos fixos de produção

manpower. Internationally, Brazilian production is

com máquinas, equipamentos e mão-deobra. A produção brasileira em termos

relatively small, so Brazil depends on importation to
supply the domestic market.

mundiais é relativamente pequena e o
Brasil é dependente de importações para

COAGRU (www.coagru.com.br coagru@coagru.com.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
CODEPA (www.codepa.com.br codepa@codepa.com.br)
COAGRO (www.coagro.com.br coagro@coagro.com.br)
COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br coopagricola@coopagricola.com.br)
COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)

abastecimento do mercado interno.

COPROSSEL (www.coprossel.com.br coprossel@coprossel.com.br)
CAMISC (www.camisc.com.br camisc@camisc.com.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
COACAN (coacan@ig.com.br)
CAMP (www.camp.coop.br camp@camp.coop.br)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br witmarsum@witmarsum.coop.br)
UNICASTRO (www.unicastro.com.br cooperativa@unicastro.com.br)

Coffee

O clima e o solo favorecem a produção do café no

Brazilian climate and soil favors the production of

Brasil, que responde por 38% da produção mundial,

coffee, which corresponds to 38% of the world’s

sendo o maior produtor e exportador do mundo. Os

production, being the world leader in production

principais cafés produzidos no Brasil são o Coffea

and export. The main varieties produced in Brazil are

arabica e Coffea conillon. As cooperativas são

Coffea arabica and Coffea conillon. The cooperatives

tradicionais produtoras de café e seus cooperados

are traditional coffee producers and their members get

recebem orientação técnica em todo processo

technical orientation for the whole productive process,

produtivo, o que garante a qualidade desde a origem.

Cooperativas fornecedoras

granting product quality since its origin.

Trigo e Triticale / Wheat and Ttiticale

Café / Coffee

Café

Supplying cooperatives
COCAMAR (www.cocamar.com.br

cocamar@cocamar.com.br)

COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
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Feijão
Beans

O feijão é, tradicionalmente, um

Traditionally, beans are one of the

dos componentes básicos da

basic ingredients of the eating diet of

dieta alimentar da população

several countries populations.

de diversos países.

Brazil is the world’s greatest bean
O Brasil é o maior produtor e consumidor
mundial de feijão, colhendo anualmente

producer and consumer, harvesting
around 2,86 million tons per year.

cerca de 2,86 milhões de toneladas.

Bean growing cooperatives keep
As cooperativas mantém centros de
pesquisa que, constantemente, buscam
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research centers that are constantly
searching for new technologies to

novas tecnologias para aumentar a

improve beans’ productivity and

produtividade e a qualidade do feijão,

quality, either by employing new

seja pelo emprego de novas práticas no

practices of plantation, irrigation,

plantio, irrigação, adubação e preparo

fertilization and soil preparation,

do solo, ou pelo desenvolvimento de

and through the development of

sementes melhoradas geneticamente.

genetically enhanced seeds.

Cooperativas fornecedoras
BOM JESUS (www.bj.com.br bomjesus@bj.coop.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
COPROSSEL (www.coprossel.com.br coprossel@coprossel.com.br)
CAMISC (www.camisc.com.br camisc@camisc.com.br)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
CAMP (www.camp.com.br camp@camp.coop.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)

Feijão / Beans

Supplying cooperatives
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Aveia
Oat

O Paraná é grande fornecedor de aveia para as

Parana is a great supplier of oat for traditional

tradicionais indústrias que produzem derivados para

industries producing oat-derivates for children

alimentação de crianças e cereais matinais. A aveia

food and morning cereal. Black oat is used for

preta é utilizada para pastoreio na integração lavoura
com pecuária, bem como para cobertura do solo na
viabilização do plantio direto.

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas
Cooperativas fornecedoras

Products Commercialized
by Cooperatives

Supplying cooperatives

Black oat
white oat

COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
BOM JESUS (www.bj.com.br bomjesus@bj.coop.br)
COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br coopagricola@coopagricola.com.br)
COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
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Aveia preta
Aveia branca

pasture on the integration agriculture and livestock,
as well as for soil coverage, making the direct
plantation feasible.

Barley

Cultura plantada na região

A culture planted in the

Centro-Sul e Sudoeste do

state’s Center-Southern and

Estado, tem na Cooperativa

Southwestern regions, where

fomentadora da produção,
com o fornecimento de
insumos e tecnologia para
a cultura.

Agrária Cooperative is a
great production fomenter,
providing supplies and
technologies for barley and
malt culture.

Aveia / Oart

Agrária a grande

Cevada / Barley

Cevada

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
CODEPA (www.codepa.com.br codepa@codepa.com.br)
WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br witmarsum@witmarsum.coop.br)
BOM JESUS (www.bj.coop.br bomjesus@bj.coop.br)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br coopagricola@coopagricola.com.br)
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Produtos Industrializados
Industrialized Products
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Frango
Poultry
O Brasil é o 3º maior produtor e o 1º
maior exportador mundial de frangos. O

producer and first exporter. Brazilian

frango brasileiro é de alta qualidade e seu

chicken has high quality and its

excelente sabor é reconhecido em mais de

excellent flavor is acknowledged on over

80 países importadores. As cooperativas

80 importing countries. Cooperatives

adotam avançada tecnologia, permitindo

adopt advanced technology, allowing

criar um ambiente favorável ao bom
desenvolvimento dos lotes e melhorando
sensivelmente a conversão alimentar. A
alimentação das aves é realizada com grãos
de alta qualidade.
As criações são realizadas em ambientes
adequados, propiciando bem-estar aos
animais, enquanto a industrialização

the creation of a favorable environment
for a good allotment development and
sensibly improving the feed conversion
ratio. The bird’s feeding is done with
high quality grains.
The production occurs on adequate
environments, providing the animals’
wellbeing, and the industrialization

obedece às normas internacionais

obeys international good practice

de boas práticas na fabricação,

regulations for the manufacturing,

refrigeração e distribuição ao mercado.
São mais de 2,5 milhões
de frangos abatidos por
dia nas cooperativas
paranaenses.
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Brazil is the world’s third greatest

cooling and market distribution. There
are more than 2.5 million chickens
slaughtered per day in the cooperatives
of Parana.

Carnes de galos e
galinhas não cortadas, em
pedaços e congeladas.
Pedaços e miudezas comestíveis
de galos e galinhas congelados,
cozidos e temperados.

Products Commercialized
by Cooperatives

Frango / Poultry

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas

Rooster and hen frozen
meat uncut or in pieces.
Rooster and hen frozen,
cooked and seasoned
pieces and entrails.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
COCARI / AURORA (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
UNITA (www.unitacentral.com.br diretoria@copacol.com.br)
PRIMATO (www.primato.coop.br/marcas/supermercado marketing1@primato.com.br)
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Suínos
Pork
Pork is the most produced meat in the world

A carne suína é a mais produzida no mundo,
sendo o Brasil o quarto maior produtor

and Brazil is the fourth greatest producer.

mundial. As cooperativas paranaenses

Parana’s cooperatives produce lineage

produzem animais de linhagens de alta

animals with high feed conversion ratio

conversão alimentar e rendimento. O adequado

and yield. The adequate management of

manejo dos plantéis, as condições de clima

the breeding stock, climate conditions and

e alimentação com grãos naturais propiciam

the feeding with natural grains provide the

à carne brasileira de suínos um baixo teor de

Brazilian bred pork with a low cholesterol
ratio and a rare flavor. The breeding and

colesterol e um raro sabor. Os sistemas de

slaughtering systems respect the animal’s

criação e abate respeitam as normas de bem-

well being regulations.

estar dos animais.

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas
Products Commercialized
by Cooperatives

Cortes congelados, onde se
destacam o pernil com osso,
pernil industrial, carré, lombo, pernas,
pés e pedaços de suínos não
desossados, costela, toucinho, fígado e miudezas
comestíveis, além de: salame italiano, salaminho,
mortadela, fiambre, presunto,
linguiça calabresa e toscana, bacon,
salsicha defumada, hambúrgueres,
produtos para feijoada
e matrizes de suínos.
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Frozen meat cuts, such
as hindquarter, boneless
hindquarter, loin, boneless
loin, legs, feet, pieces with bones, ribs,
bacon, liver and edible entrails, Italian salami,
pepperoni, bologna, cold cuts, ham,
Calabrian and Tuscan sausage, bacon strips,
smoked sausage, hamburgers,
feijoada products and
swine breeding matrix.

Supplying cooperatives
FRIMESA (www.frimesa.com.br diretoria@frimesa.com.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)

Suínos / Pork

Cooperativas fornecedoras
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Bovinos
Beef

A grande extensão territorial do Brasil

Brazil’s great territorial extension

propicia condições favoráveis para

provides favorable conditions for

a produção de bovinos, fator que

the production of cattle, a factor that

posiciona o país como 2º produtor

positions the country as the world’s

e 1º exportador mundial de carne.

second greatest producer and first

Possui um rebanho de 217 milhões de

exporter. The country has a herd of 217

cabeças ocupando pastagens naturais e

million animals, occupying natural and

cultivadas. O controle sanitário rigoroso

cultivated pastures. A strict sanitary

coloca o Brasil no cenário internacional

control places Brazil on the international

como o país que tem as melhores
condições de produzir carne bovina
com garantia de qualidade, com animais
alimentados com pastagens.
Os animais são controlados sob o
sistema de rastreabilidade e o abate é

conditions for the production of quality
certified beef, from animals fed with
pasture.
Animals are controlled under the
traceability system and the slaughter is

realizado sob inspeção sanitária, o que

performed under sanitary inspection,

garante a qualidade e a oferta de cortes

granting quality and the availability

especiais. Os cuidados na criação e no

of special steak cuts. The cares taken

abate respeitam as normas para o bem-

during the breed and slaughter respect

estar dos animais.
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scene as the country with the best

the animal’s well being regulations.

Carnes bovinas, frescas,
resfriadas ou congeladas.

Products Commercialized
by Cooperatives

Miúdos de carne.
Matrizes de gado leiteiro.

Cattle meat, fresh,
chilled or frozen.

Bovinos / Beef

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas

Meat entrails.
Dairy cattle for breeding.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
MARIA MACIA (www.mariamacia.com.br mariamacia@mariamacia.com.br)
COOPERNOBRE (lisiane@sperotto.com.br rdetogni@hotmail.com)
COOPERALIANÇA (www.cooperaliança.com marketing@cooperaliança.com)
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Peixes
Fish

O consumo e a produção do peixe crescem a cada
ano. Um dos principais motivos é a constante busca

increase every year. A major reason is the

pela qualidade de vida, uma vez que o peixe possui

constant search for quality of life, once fish

inegáveis benefícios para a saúde das pessoas.

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
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Production and consumption of fish

has undeniable benefits for health.

Benefícios que também se revertem em bons

Benefits also accrue to good results to

resultados para os cooperados que estão se

the members of cooperatives that are

aperfeiçoando e investindo cada vez mais na

improving and investing more and more in

produção deste alimento.

the production of this food.

Lamb

Goats were introduced in Brazil by

pelos colonizadores portugueses, franceses e

Portuguese, French and Dutch settlers.

holandeses. Porém, somente em 1910 é que

However, only in 1910 records started to

figuram importações de animais com maior

show the importation of animals with a

potencial de produção.

Chilled meat,
frozen meat,
fresh meat.

higher potential for production.

Peixes / Fish

No Brasil os caprinos foram introduzidos

Carnes resfriadas,
carnes congeladas,
carnes frescas.

Products Commercialized
by Cooperatives

Cordeiro / Lamb

Cordeiro

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
COOVICAPAR (bettomutti@uol.com.br)
COOPERALIANÇA (marketing@cooperalianca.com)
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Produtos
derivados da

Soja

Soybean byproducts
As cooperativas comercializam uma

Cooperatives comercialize

grande variedade de produtos derivados

a great variety of soybean

da soja: soja triturada, óleo de soja bruto

byproducts: grounded soybean,

e degomado, tortas e resíduos sólidos

crude and degummed soybean

da extração do óleo de soja, óleo de soja

oil, pie and solid residues from

refinado não quimicamente modificado,
proteínas de soja em pó, lecitinas, creme e
condensado, óleo hidrogenado e margarinas,
maionese e bebidas proteinadas de soja.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
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COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)

the extraction of the soybean
oil, chemically untreated refined
soybean oil and powdered
soybean protein.

Milho
Corn byproducts

As cooperativas comercializam uma grande

Cooperatives comercialize a great variety

variedade de produtos derivados do milho:

of corn byproducts: flour, oil, grits, germ,

farinha, óleo, gritz, gérmen, semolina, farelo,
canjica, creme, farelo de gérmen e fubá.

semolina, defatted corn germ meal, cream,
and kernels of white corn.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)

Produtos Derivados da Soja e Milho / Soybean and Corn byproducts

Produtos
derivados do
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Outras Oleaginosas

Other Oilseeds

Produtos derivados Girassol

Sunflower byproducts

Cultivado para produção de óleo de qualidade

Cultivated for the edible oil production for

comestível para os seres humanos, apresenta

human consumption, it presents a high oil

alto teor de óleo na composição dos grãos, o que
torna o girassol alternativa interessante também
para a produção de biodiesel.
PRODUTOS COMERCIALIZADOS
PELA COOPERATIVA: farelo e óleo.

rate on the seed composition what makes the
sunflower also an interesting alternative for
the production of biodiesel.
PRODUCTS COMMERCIALIZED
BY THE COOPERATIVE: oil and meal.

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative
COCAMAR (www.cocamar.com.br

cocamar@cocamar.com.br)

Produtos derivados Canola
O óleo de canola produzido é de alto valor

The oil produced from canola has of high

nutritivo, sendo seu consumo recomendado por

nutritional value and its consumption

médicos

is being recommended by doctors and

e nutricionistas pelos efeitos benéficos para
a saúde humana.
PRODUTO COMERCIALIZADO
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Canola byproducts

PELA COOPERATIVA: óleo de canola.

nutritionists due to its beneficial effects on
human health.
PRODUCT COMMERCIALIZED
BY THE COOPERATIVE: canola oil.

O azeite ou óleo de oliva tem história milenar,
sendo consumido pelos povos do Mediterrâneo
desde há muito tempo. É recomendado por
médicos e nutricionistas por ser fonte rica de
vitamina E que protege contra o câncer e doenças
do coração, entre outras propriedades.
PRODUTO COMERCIALIZADO
PELAS COOPERATIVAS: óleo de oliva.

Olive byproducts
Olive oil is of old tradition, being consumed
by the Mediterranean people for a long
time. It is recommended by doctors and
nutritionists for being a rich source of vitamin
E that protects against cancer and heart
diseases, among other properties.
PRODUCT COMMERCIALIZED
BY THE COOPERATIVES: olive oil.

Outras Oleaginosas / Other Oilseeds

Produtos derivados Oliva

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COCAMAR (www.cocamar.com.br

cocamar@cocamar.com.br)

37

Produtos
derivados do

Café

Coffee byproducts

As cooperativas possuem moderno parque
industrial e produzem qualidades que atendem

Supplying cooperatives
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
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and produce varieties that attend several

aos diversos mercados, sendo a bebida do

markets. Brazilian coffee is acknowledged

café brasileiro reconhecida em todo o mundo

around the world for its characteristics of

por suas características de fina qualidade e

fine quality and aspect; uniform and superior

aspecto, cor e tipo uniformes e superiores,

color and type, besides its unmistakable

além de aroma e sabor inconfundíveis.

Cooperativas fornecedoras

Cooperatives have a modern industrial park

aroma and flavor.

Café torrado.
Café solúvel.
Cafés especiais.

Products Commercialized
by Cooperatives
Roasted coffee.
Instant
(soluble) coffee.
Special coffees.

Produtos Derivados do Café / Coffee byproducts

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas
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Produtos
derivados do

Trigo

Wheat byproducts
As cooperativas comercializam uma grande
variedade de produtos derivados do trigo:

variety of wheat byproducts: wheat flour

farinha de trigo para uso industrial, farinha

for industrial use, wheat flour for bread

de trigo para panificação, mistura para bolo,
mistura para pão francês, farelo de trigo.
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Cooperatives commercialize a great

making, cake mix, French bread mix,
wheat meal.

Supplying cooperatives

Produtos Derivados do Trigo / Wheat byproducts

Cooperativas fornecedoras
COTRIGUAÇU (www.cotriguacu.com.br cotriguacu@cotriguacu.com.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COAGRU (www.coagru.com.br coagru@coagru.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
COPROSSEL (www.coprossel.com.br coprossel@coprossel.com.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
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Açúcar
produtos derivad
Sugar

A produção de açúcar tem importância

histórica na formação da economia brasileira,

importance on Brazilian economy’s

constituindo-se, desde o século XVI, em uma

formation by being, since the 16th Century,

das bases de sustentação do desenvolvimento

one of the sustaining bases of the country’s

econômico do país.

Due to its long-term relation with

cana-de- açúcar transformou-se no maior

sugarcane, Brazil has become the

produtor e exportador de açúcar de cana do

world’s greatest producer and exporter

mundo, apresentando os menores custos de

of sugarcane sugar by having lower

produção em função de fatores como clima,

production costs due to factors as climate,

é destinada à exportação.

Supplying cooperatives
COOPCANA (www.coopcana.com.br diretoria@coopcana.com.br)
COOPERVAL (www.cooperval.com cooperval@cooperval.com)
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economic development.

O Brasil, por sua longa relação com a

tecnologia e gestão. A metade da sua produção

Cooperativas fornecedoras

Sugar production has a historical

technology and management. Half of its
production is destined to exportation.

A cana-de-açúcar é matéria-prima para extração de

Sugarcane is the base for the extraction of cleansing

álcool em gel para limpeza e principalmente para o

alcohol, in the form of gel, and especially the fuel

álcool combustível, o etanol.
Cada tonelada de cana tem o potencial energético de 1,2

alcohol, ethanol.
Each ton of sugarcane has the energetic potential

barril de petróleo. Combustível não-poluente, o álcool

of 1.2 oil barrels. A non-polluting fuel, alcohol is a

é um produto importantíssimo para todos os países

highly important product for all countries interested

interessados em reduzir a emissão de gases nocivos à
saúde humana e ao meio ambiente.

Álcool / Alcohol

Alcohol

Açucar / Sugar

dos da café

Álcool

in reducing the emission of gases that hazard human
health and the environment.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COOPCANA (www.coopcana.com.br diretoria@coopcana.com.br)
NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br sec.executiva@novaprodutiva.com.br)
COOPERVAL (www.cooperval.com cooperval@cooperval.com)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)

43

Leite e
Produtos
Lácteos
produtos derivad
Milk and Dairy Products

O Paraná é o segundo maior produtor
de leite do Brasil. As cooperativas
industrializam 1,22 milhão de toneladas
de leite, o que representa 36% da

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
FRIMESA (www.frimesa.com.br diretoria@frimesa.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br witmarsum@witmarsum.coop.br)
COAMIG (coamig@coamig.com.br)

in Brazil. The cooperatives industrialize 1.22
million tons of milk, which represents 36% of the
state’s production. Cooperatives have enormous

produção do Estado. As cooperativas

experience and tradition on the manufacturing

têm grande experiência e tradição na

of dairy products. They realize a careful task

fabricação de produtos lácteos. Realizam

in accompanying production, and sharing

trabalho cuidadoso de acompanhamento

technology with the producers, thus allowing

da produção, repassando tecnologias

the improvement of the product’s quality and

aos produtores, o que permite o

the animals’ productivity. The cooperative milk

aprimoramento da qualidade do produto e

production is chilled immediately after milking and

aumento da produtividade dos animais.

it goes through a rigorous process of inspection by
sanitary authorities, granting a quality that attends

A produção das cooperativas é resfriada

international milk standards and regulations.

imediatamente após a ordenha e passa
por rigoroso processo de fiscalização das

Products commercialized by cooperatives: con-

autoridades sanitárias, o que confere ao

concentrated milk and cream; concentrated milk

leite qualidade que atende os padrões e

and cream; milk serum; butter; cheese varieties;

normas internacionais.
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Parana is the second largest milk producer

cream cheese; yogurts; milky drinks and powdered
milk.

Leite e Produtos Lácteos / Milk and Dairy Products

dos da café

Leite e creme de leite
não concentrado.

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas
Products Commercialized
by Cooperatives

Leite e creme de leite concentrado.

Con-concentrated
milk and cream.

Soro de leite.

Concentrated milk and cream.

Manteiga.

Milk serum.

Queijos, requeijão, iogurtes,
bebidas lácteas e leite em pó.

Butter.
Cheese varieties, cream cheese,
yogurts, milky drinks
and powdered milk.
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Produtos
derivados da
Matéria-prima com vasta aplicação na indústria

Manioc (cassava) byproducts
A raw-material with a vast application on

química, farmacêutica e alimentar, a mandioca

chemical, pharmaceutical and food industries,

é importante fonte de carboidratos. O Brasil é

the manioc (cassava) is an important

o quarto maior produtor mundial de mandioca,
com produção de 18,8 milhões de
toneladas anuais.

carbohydrate source. Brazil is the world’s
fourth greatest producer,
producing 18,8 million tons each year.

As cooperativas adotam avançada tecnologia

Cooperatives adopt advanced technology for

de produção e processamento da mandioca,

the production and processing of the manioc,

bem como no controle biológico da produção e

as well as for the biological control over

no desenvolvimento de novas variedades com

the production and the development of new

maior aproveitamento econômico.

varieties with better economic employment.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS

PRODUCTS COMMERCIALIZED

PELAS COOPERATIVAS: amido, farinhas,

BY COOPERATIVES: starch, flours,

fécula, mandioca tolete, mandioca palito,

manioc french fries, manioc pieces,

polvilho e sagu.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
CM3 COOPERATIVA (www.cm3cooperativa.com.br corporativo@cm3cooperativa.com.br)
PRIMATO (www.primato.coop.br marketing1@primato.coop.br)
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Mandioca

tapioca flour and sago.

Consumido junto com o feijão, o arroz constitui

Rice with black beans is a

o prato típico dos brasileiros. É também um

typical Brazilian meal. It is

produto que apresenta facilidade em se adaptar
em solos de baixa fertilidade natural. As
cooperativas do Paraná que produzem arroz
têm parques de beneficiamento que permitem
a comercialização de produtos classificados,

also a product easily adaptable
to low natural fertility soils.
Parana’s rice producing
cooperatives have processing
plants that allow the

beneficiados e padronizados aos atacadistas ou

commercialization of sorted,

diretamente ao consumidor final.

processed and standardized
products to wholesalers or
straight to the final consumer.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)

Produtos Derivados da Mandioca / Manioc Byproducts (cassava)

Rice

Arroz / Rice

Arroz
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Produtos
derivados de

Algodão
Cotton Byproducts

As cooperativas dispensam especial atenção
à qualidade, valorizando o produto que é

increasing the value of the product that is

destinado à indústria de fiação e tecelagem.

destined to textile and weaving industries.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS
PELAS COOPERATIVAS: algodão em fios.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
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Cooperatives pay special attention to quality,

PRODUCTS COMMERCIALIZED
BY COOPERATIVES: Cotton thread.

Malt
Cerca de 30% da produção de malte

Around 30% of Brazil’s malt

do Brasil é proveniente da maltaria

production comes from Agrária

da Cooperativa Agrária. O malte da

cooperative’s malt plant. Its malt

cooperativa é comercializado para

is commercialized to all Brazilian

todas as cervejarias do Brasil e tem

Breweries and it has an excellent

excelente qualidade, com processo de

quality, by using the traceability

rastreabilidade e garantia de origem.

process and having origin warranty.

RA Agrária oferece também o malte

Agraria also offers the fractionated

fracionado, pacote para pequenas e

malt packages for small and micro

micro cervejarias.

breweries.

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative
AGRÁRIA (www.agraria.com.br

Produtos Derivados de Algodão / Cotton Byproducts Malte / Malt

Malte

agraria@agraria.com.br)
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Rações e Suplementos Minerais
Animal Food and Mineral Supplements
Grande parte das
cooperativas tem
produção de rações, que é
proveniente da
industrialização do milho
e farelo de soja.
A produção tem como objetivo
agregar valor às matériasprimas produzidas pelas
cooperativas e dar sustentação
aos projetos de criação de
aves, suínos e bovinos de
leite, entre outros.
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A great part of the
cooperatives produces
animal food from the
industrialization of corn
and soybean meal.

Produtos
Comercializados
pelas Cooperativas

produtos derivad

The production has the
objective of adding value to
the raw material produced by
the cooperatives and it aids
the breeding of birds, swine
and dairy cattle, among
others.

Products Commercialized
by Cooperatives

Rações para cães,
frangos, avestruzes,
bovinos, peixes, suínos,
equinos, ovinos,
coelhos, suplementos
minerais concentrados,
sal mineralizado.

Food for dogs,
poultry, ostrich,
cattle, fish, swine,
horses, sheep, rabbits,
concentrated mineral
supplements,
mineralized salt.

Supplying cooperatives
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br witmarsum@witmarsum.coop.br)
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
COAGRO (www.coagro.com.br coagro@coagro.com.br)
BOM JESUS (www.bj.com.br bomjesus@bj.coop.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
CAMISC (www.camisc.com.br camisc@camisc.com.br)
PRIMATO (www.primato.com.br diretoria@primato.com.br)
COAGRU (www.coagru.com.br coagru@coagru.com.br)
CODEPA (www.codepa.com.br codepa@codepa.com.br)

Rações e Suplementos Minerais / Animal Food and Mineral Supplements

dos da café

Cooperativas fornecedoras
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Produtos
Hortigranjeiros
produtos derivad
Horticulture Products

A produção de vegetais é

The production of vegetables

operada nas linhas de

supplies the manufacturing

congelados, conservas,

of frozen products, pickles,

desidratados e in natura,

dehydrated products and

observando as normas de

products in natura, obeying

certificação internacional,

international certification

oferecendo ao consumidor
produtos 100% naturais,

regulations that offer to the
consumer products that

rastreáveis até a origem, sem

are 100% natural, without

conservantes, com qualidade

preservatives, traceable to their

reconhecida internacionalmente e

origin, and with internationally

de sabor natural.

acknowledged quality
and natural flavor.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS
PELAS COOPERATIVAS:
mandioca de mesa, batata inglesa
e legumes em
geral, ovos, batata frita.

PRODUCTS
COMMERCIALIZED BY
COOPERATIVES: manioc,
English potato and vegetables in
general. eggs, french-fries.
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

Produtos Hortigranjeiros / Horticulture Products

dos da café

CASB (coopsubra@gmail.com)
UNICASTRO (www.unicastro.com.br cooperativa@unicastro.com.br)
COAVE (coave.granja@hotmail.com)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
COPAGRIL (www.copagril.com.br copagril@copagril.com.br)
PRIMATO (www.primato.coop.br marketing1@primato.coop.br)
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Erva-mate
Mate-tea
A produção de ervamate sempre teve grande
importância socioeconômica
para o Paraná. A qualidade
da matéria-prima e dos
produtos industrializados é
amplamente reconhecida no
mercado internacional.

The production of matetea has always had a great
socioeconomic importance
for Parana. The quality of
both the raw-material and the
industrialized product is widely
acknowledged on foreign
markets.

Cooperativa fornecedora

Honey

Uma cooperativa do Paraná produz

camp@camp.coop.br)

A cooperative of Parana produces

e beneficia mel e própolis em

and benefits honey and propolis

uma variada linha de produtos

in a varied line of products with

com qualidade garantida e com o

guaranteed quality and with the

trabalho voltado para a preservação

work focused on economically

ambiental economicamente

Supplying cooperative
CAMP (www.camp.coop.br

produtos
derivad
Mel
sustainable environmental

sustentável. A produção é realizada

preservation. The production

de forma artesanal, de acordo com

is artisanal, according to sanity

as normas de sanidade, mantendo-

standards, maintaining the color,

se a coloração, textura e sabor do
mais puro mel.

texture and taste of the purest
honey.

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative
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COOFAMEL (www.coofamel.com.br

coofamel@hotmail.com)

Fruits and Juices

dos da café

As condições de clima e solo

The climate and soil conditions

permitem ao Brasil produzir

allow Brazil to produce fruits of a

frutas de várias espécies de clima
temperado e tropical. O Brasil é

temperate climates. Brazil is the

o maior produtor de laranjas do

world’s greatest orange producer,

mundo, produzindo cerca de 16

with around with around 16 million

milhões de toneladas por ano,

tons being produced per year, being

mais de 32,8% da produção
mundial, sendo também o maior
exportador de suco de laranja. As

Supplying cooperatives
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
COAPROCOR (www.coaprocor.com.br coaprocor@coaprocor.com.br)
NOVA CITRUS (novacitrus@hotmail.com)
COOPERANTE (www.cooperante.com.br cooperante@cooperante.com.br)

more than 32,8% of the world´s
production. Brazil is also the
greatest exporter of orange juice.

cooperativas produzem frutas de

Cooperatives produce quality fruits,

qualidade, atendendo as normas e

obeying international standards and

padrões internacionais.

Cooperativas fornecedoras

variety of species from tropical and

PRODUTOS COMERCIALIZADOS
PELAS COOPERATIVAS: frutas

regulations.
PRODUCTS COMMERCIALIZED
BY COOPERATIVES: preserved

preservadas em seu estado natural,

natural fruits, packaged,

sucos envasados, concentrados e

concentrated and frozen

congelados, frutas processadas,

juices, processed fruits,

compotas, doces e geléias.

Erva-mate / Mate-tea Mel / Mel Frutas e Sucos / Fruits and Juices

Frutas e Sucos

marmalades,compotes and jam.
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Outros Produtos

Other Products
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Madeira
produtos derivad
Timber

O plantio de florestas evita o desmatamento e

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COPERGERA (copergera@hotmail.com)
COPERFLORA (coagru@coagru.com.br)
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The forests plantation avoids

a utilização indevida de madeira provinda de

deforestation and the improper use

áreas nativas. A madeira oriunda de plantios

of timber coming from native areas.

possui um excelente valor Madeira agregado

Planted timber has excellent added

para comercialização, sendo também utilizada

value for commercialization and is also

como fonte de energia renovável na secagem

used as a renewable energy source on

de grãos e nas caldeiras das indústrias.

seed drying and on factory boilers. It

Comercializa-se também madeira cortada e

is also commercialized as processed

beneficiada para utilização em construções.

lumber boards for construction.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS

PRODUCTS COMMERCIALIZED BY

PELAS COOPERATIVAS: madeira cortada e

COOPERATIVES: processed eucalypt

beneficiada de eucalipto em forma de tábuas,

lumber as boards, beams, rafter, laths.

vigas, caibro e mourões.

A demanda por fertilizantes das cooperativas do Paraná é

The demand for fertilizers of the cooperatives of Parana

de aproximadamente 4 milhões de toneladas ao ano. Com

is approximately 4 million tons per year. In order to work

o objetivo de trabalhar na redução dos custos de insumos

on reducing the cost of agricultural inputs, produce better

agrícolas, trazer melhores resultados econômicos e dar

economic results and provide greater sustainability to

maior sustentabilidade à atividade rural para as cooperativas

the rural activity for the associated cooperatives and

associadas e seus respectivos cooperados, foi criada no final

their members, a central cooperative called Coonagro

de 2008, por iniciativa de um grupo de cooperativas e com
o apoio da Ocepar, uma cooperativa central, a Coonagro.

was created in 2008 from the initiative of a group of
cooperatives and the support of Ocepar. The aim is to

Importamos os fertilizantes diretamente e industrializamos em

import fertilizers directly for industrialization in company

unidades próprias, buscando a eliminação de intermediários e

units, seeking to eliminate intermediaries and reduce costs.

obtendo reduções de custo. A Conagro trabalha com a mistura

In the agro-chemical and pesticides sector, this cooperative

e produção de fertilizantes e possui parceria na venda de
fertilizantes foliares.

Fertilizantes / Fertilizers

Fertilizers

Madeira / Timber

Fertilizantes
dos da café

also established partnerships with large companies and
registers its own products.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
COONAGRO (www.coonagro.coop.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
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Sementes
produtos derivad
Seeds

As cooperativas do Estado do Paraná fornecem

Agricultural cooperatives of the State of

sementes de soja, trigo, milho, feijão, algodão,

Parana supply the farmer with a permanent

cevada, aveia e triticale, entre outras. Assim

flow of soybean, wheat, corn, beans,

os produtores tem a oportunidade de contar

cotton, barley, oats and triticale seeds,

com o fornecimento contínuo de sementes

among others, accordingly to his needs,

desenvolvidas com tecnologia de ponta, de

so he doesn’t have to buy the seeds for

acordo com suas necessidades e não precisam
ir ao mercado que sobreprecificaria seus
produtos, diminuindo sua margem de lucro.
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his farming activities at the market, which
would overprice its product, decreasing
his profits.

Supplying cooperatives
AGRÁRIA (www.agraria.com.br agraria@agraria.com.br)
COPROSSEL (www.coprossel.com.br coprossel@coprossel.com.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br coopavel@coopavel.com.br)
COAMO (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)
COOPAGRICOLA (www.cooopagricola.com.br coopagricola@coopagricola.com.br)
COAGRU (www.coagru.com.br coagru@coagru.com.br)
CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br castrolanda@castrolanda.coop.br)
COAGRO (www.coagro.com.br coagro@coagro.com.br)
COASUL (www.coasul.com.br coasul@coasul.com.br)
COCAMAR (www.cocamar.com.br cocamar@cocamar.com.br)
COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br coopertradicao@coopertradicao.com.br)
NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br novaprodutiva@novaprodutiva.com.br)
CODEPA (www.codepa.com.br codepa@codepa.com.br)
INTEGRADA (www.integrada.coop.br integrada@integrada.coop.br)
C.VALE (www.cvale.com.br diret@cvale.com.br)
FRÍSIA (www.frisia.coop.br frisia@frisia.coop.br)
BOM JESUS (www.bj.coop.br bomjesus@bj.coop.br)
COCARI (www.cocari.com.br faleconosco@cocari.com.br)
COPACOL (www.copacol.com.br copacol@copacol.com.br)
CAMP (www.camp.com.br camp@camp.coop.br)
CAMISC (www.camisc.com.br camisc@camisc.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br capal@capal.coop.br)
LAR (www.lar.ind.br diretoria@lar.ind.br)

Sementes / Seeds

dos da café

Cooperativas fornecedoras
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Serviços de Terminal

Portuário
Port Terminal Services

A Cotriguaçu (www.cotriguacu.com.br cotriguacu@cotriguacu.com.br) é uma cooperativa
central do Paraná constituída, atualmente, por quatro cooperativas singulares: C.Vale,

the State of Parana formed currently by four individual cooperatives: C.Vale, Coopavel,

Coopavel, Copacol e Lar. Presta serviços de recepção, armazenagem e expedição de granéis

Copacol and Lar. The coop provides reception, storage and shipping of bulk solids,

sólidos, soja, milho, sorgo, trigo, farelo em geral e produtos segregados, no porto de

soybean, corn, sorghum, wheat bran in general and secreted products at the port of

Paranaguá, tendo uma estrutura técnica composta de: 2 moegas para recepção de produtos

Paranaguá, having a technical structure comprising: 2 grain hoppers for products reception

com capacidade para 3.000 t/h, sendo: 1.500 t/h para descarga rodoviária com 3 tombadores

with a capacity of 3,000 t / h, being: 1,500 t / h for road discharge with 3 truck dumpers

e 1.500 t/h para descarga rodoferroviária dividida em 3 fluxos para três produtos diferentes ao

and 1,500 t / h for railroad discharge splitted into 3 flows for three different products at the

mesmo tempo. O pátio ferroviário comporta 80 vagões cheios e 40 vagões vazios ao mesmo
tempo. Possui 4 armazéns com capacidade para 25.000 toneladas cada, 1 armazém com
capacidade para 50.000 t e um com capacidade para 60.000 t. São 2 correias transportadoras
que podem ser operadas simultaneamente com capacidade para embarque de 3.000 t/h.
A Coamo Agroindustrial Cooperativa (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)

same time. The rail yard has capacity for 80 full and 40 empty wagons at the same time.
There are 4 warehouses with capacity of 25,000 tons each plus 1 warehouse with capacity
for 50,000 tons and one more for 60,000 t. There are 2 conveyor belts that can be operated
simultaneously with capacity to embark 3,000 t / h, being 1,500 tons each.
Coamo Agroindustrial Cooperative (www.coamo.com.br coamo@coamo.com.br)

mantém, desde 1990, um terminal portuário e uma indústria de óleo no Porto de Paranaguá.

maintains since 1990, a port terminal and an oil industry in the Port of Paranaguá. The

A indústria agrega valor aos produtos dos cooperados da Coamo, com a produção de óleo de

industry adds value to the products of Coamo members, with the production of crude

soja bruto degomado e farelo de soja. Já o terminal portuário é interligado ao porto organizado

soybean oil and soybean meal. The port terminal, on the other hand, is connected to

e usado para escoar a safra dos cooperados e a produção industrial. A capacidade nominal do

the organized port and used to drain the cooperative members’ harvests and industrial

terminal é para a movimentação de 4,2 milhões de toneladas ao ano.
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Cotriguaçu (www.cotriguacu.com.br cotriguacu@cotriguacu.com.br) is a central coop of

production. The terminal’s nominal capacity is for handling 4.2 million tons per year.

Ferroviário
Rail Terminal Services

A Cotriguaçu (www.cotriguacu.com.br

Cotriguaçu Coop (www.cotriguacu.com.br

cotriguacu@cotriguacu.com.br) opera um

cotriguacu@cotriguacu.com.br) operates a

terminal ferroviário que é um marco histórico

rail terminal which is a milestone that opens

que abre novos caminhos para o crescimento e a

new paths for growth and ongoing expansion

permanente expansão da agroindústria regional,

of regional agribusiness, reducing storage

reduzindo custos de armazenagem e transporte

and transportation costs and ensuring greater

e tornando os produtos mais competitivos nos

competitiviness for our products in the

mercados internacionais.

international market.

Os principais serviços são: Câmara Frigorífica

Main services are: a large refrigerator

com capacidade para 10 mil toneladas, pátio

with capacity 10 thousand tons, a patio

de contêineres, além de instalações de apoio.

for containers besides support facilities.

Idealizado em parceria com a Ferroeste, visa

Conceived in partnership with Ferroeste, aims

atender frigoríficos e empresas de todo o país,

to work for frozen product companies across

oferecendo serviços de recepção de produtos

the country, providing reception of frozen

congelados para armazenagem; monitoramento de

products for storage services; monitoring

contêineres frigorificados e embarque em vagões
ferroviários; monitoramento de caminhões no
pátio de estacionamento e recepção e embarque
de contêineres de carga geral.

and boarding on railcars of refrigerated
containers; monitoring of trucks in the parking

Serviços de Terminal Portuário eFerroviário / Port and Rail Terminal Services

Serviços de Terminal

lot and receipt and shipment of general cargo
containers.
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Indicadores sociais e econômicos
Social and Economic Indicators
Cooperar. Se tem uma

Cooperate. If there is a

palavra capaz de traduzir

word that can translate

o propósito das 217

the purpose of the 217

cooperativas do Paraná é
essa. Estamos presentes na
agropecuária, no crédito,

is this one. We are present
in agriculture, credit,

na saúde, no transporte, no

health, transportation,

consumo, na infraestrutura,

consumption, infrastructure,

no trabalho e na produção
de bens e serviços. A tabela
ao lado mostra os resultados
que atingimos.

labor, and the production
of goods and services. The
table on the right shows
who we are and the results

Somos um modelo de

we have achieved.

negócios que equilibra

We are a business model

o social e o econômico,
produtividade e
sustentabilidade. O

that balances the social and
the economic, productivity
and sustainability.

individual e o coletivo.

The individual and the

Investimos em tecnologia,

collective. We invest in

pesquisa e boas práticas.

technology, research,

Cooperamos para oferecer

and best practices. We

alimentos ao mundo. Nossos

cooperate to offer food to

produtos têm qualidade,

the world. Our products

variedade e segurança

have quality, variety, and

alimentar. Somos gente,
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cooperatives in Parana, it

food safety. We are people,

trabalho e união. Somos o

work, and union. We are the

cooperativismo do Paraná.

cooperativism of Parana.

Indicadores

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Faturamento
(bilhões R$)

50,51

60,33

69,40

70,3

83,7

87,8

115,7

Cooperativas
(unidades)

223

220

221

221

215

216

217

Cooperados
(pessoas)

1.079.737

1.247.042

1.431.650

1.542.541

1.768.253

2.184.722

2.481.240

Colaboradores
(pessoas)

79.241

84.867

87.319

93.144

101.228

107.600

117.900

Exportações
(US$ milhões)

2.403

2.211

2.034

3.344

3.593

3.800

4.441

Impostos recolhidos
(R$ milhões)

1.300

1.596,9

1.992,3

2.047

2.040

2.600

3.530

Investimentos
(R$ milhões)

2.805

2.350

2.100

2.150

1.950

2.017

3.500

Eventos
realizados

5.333

6.509

6.883

8.212

8.776

8.541

5.571

Participações/
treinandos

160.539

179.920

186.876

210.890

219.402

228.992

145.451

Pessoas beneficiadas
diretamente pelo
cooperativismo no Paraná
(milhões)

2,2

2,6

2,8

3,0

3,6

4,0

4,4

Participação no
PIB Agropecuário
do PR (%)

56%

56%

56%

58%

60%

60%

62%

Sanity

On May 27, the State of Parana obtained the internacional recognition
as an area free of foot-and-mouth disease without vaccination and
an area free of classical swine fever. The achievement of the news
sanitary status was made official during the 88th General Assembly
of the World Health Organization (OIE), in Paris, France. With this
certification, the state now has the highest sanitary seal, comparable
like countries like United States, Canada, Australia, Japan, the
European Union (EU) and others. The new status opens the way
for livestock products from Parana cooperatives to access more
demanding markets.

Indicadores sociais e econômicos - Sanidade / Social and Economic Indicators - Sanity

Sanidade

No dia 27 de maio de 2021, o Estado do Paraná obteve o
reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem
vacinação e área livre de peste suína clássica. A conquista do novo
status sanitário foi oficializada durante a 88ª Assembleia Geral da
Organização Mundial da Saúde (OIE), realizada em Paris, na França,
de forma on-line. Com essa certificação, o Estado passa a ostentar o
mais elevado selo de sanidade, equiparando-se a países como Estados
Unidos, Canadá, Austrália, Japão, União Europeia (UE) e outros.
O novo status abre caminho para que os produtos pecuários das
cooperativas do Paraná possam acessar mercados mais exigentes.
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Contato

Endereços, telefones e
emails das 58 cooperativas
agropecuárias do Paraná

Contact us

Addresses, phone number
and email of the agricultural
cooperatives of Parana

AGRÁRIA
Praça Nova Patria, s/nº - Colonia Vitoria
Distrito Entre Rios - 85139-400 - Guarapuava - PR
55 (42)3625-8000
agraria@agraria.com.br www.agraria.com.br
Presidente: Jorge Karl
BOM JESUS
Rodovia Br 476 - Km 198 , s/nº, Caixa Postal 45
Olaria - 83750-000 - Lapa - PR
55 (41)3622-1515
bomjesus@bj.coop.br www.bj.coop.br
Presidente: Luiz Roberto Baggio
C.VALE
Av. Independencia, 2347
85950-000 - Palotina - PR
55 (44)3649-8181
diret@cvale.com.br www.cvale.com.br
Presidente: Alfredo Lang
CAMISC
Rua Quatro, 503 - Caixa Postal 1
85525-000 - Mariópolis - PR
55 (46)3226-8300
camisc@camisc.com.br www.camisc.com.br
Presidente: Nelson Andre de Bortoli
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CAMP
Rua Lamenha Lins, 815 - Caixa Postal 9
84400-000 - Prudentópolis - PR
55 (42)3446-1336
camp@camp.coop.br www.camp.coop.br
Presidente: Henrique Ambrosio Chiaradia

CAPAL
Rua Saladino de Castro, 1375 - Caixa Postal 1
84990-000 - Arapoti - PR
55 (43)3512-1000
capal@capal.coop.br www.capal.coop.br
Presidente: Erik Bosch
CASB
Avenida Rio de Janeiro, 1150
86220-000 - Assaí - PR
55 (43)3262-1106
coopsubra2@gmail.com
Presidente: Augusto Tsuzisaki
CASTROLANDA
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
Colonia Castrolanda - 84165-970 - Castro - PR
55 (42)3234-8000
comunicação@castrolanda.coop.br
www.castrolanda.coop.br
Presidente: Willem Berend Bouwman
CATIVA
Rua Belgica, 355 - Jardim Igapó
86.046-120 - Londrina - PR
55 (43) 3341-1905
cativa@cativa.coop.br
Presidente: Paulo Cesar Pelisser Maciel
CLAC
Rua Colombo, 1975 - sala 01 - Centro
83.005-40 - São José dos Pinhais - PR
alberi@clac.coop.br
Presidente: Ricardo Gawlak
CM3
Rodovia BR 158 - Km 85, s/nº - Distrito Industrial
87701-970 - Paranavaí - PR
55 (44)3421-6000
corporativo@cm3cooperativa.com.br
www.cm3cooperativa.com.br
Presidente: Paulo Edson Pratinha Alves
COACAN
Rodovia BR 373 - Km 400, s/nº - Caixa Postal 50
85140-000 - Candói - PR
55 (42)3638-1023
coacan@ig.com.br
Presidente: Mauro Mendes de Araujo
COACIPAR
Rua Quinze de Novembro, 173 - Jardim Iguaçu
87705-360 - Paranavaí - PR
55 (44)3422-2461

coacipar@coacipar.com.br www.coacipar.com.br
Presidente: Ederson Aparecido Colussi
COAGRO
Rua Padre Cirilo, 196 - Caixa Postal 11
85760-000 - Capanema - PR
55 (46)3552-8000
coagro@coagro.com.br www.coagro.com.br
Presidente: Sebaldo Waclawovsky
COAGRU
Av. das Industrias - Km 01 - Caixa Postal 162
Bairro Industrial - 85440-000 - Ubiratã - PR
55 (44)3543-8800
coagru@coagru.com.br www.coagru.com.br
Presidente: Áureo Zamprônio
COAMIG
Rua Benjamin Constant, 1718
85010-190 - Guarapuava - PR
55 (42)3623-4012
coamig@coamig.com.br
Presidente: Edson Rodrigues de Bastos
COAMO
Rua Fioravante Joao Ferri, 99 - Caixa Postal 460
87308-445 - Campo Mourão - PR
55 (44)3599-8000
coamo@coamo.com.br www.coamo.com.br
Presidente: José Aroldo Gallassini
COANORP
Av. Rio de Janeiro
86.730-000 - Astorga - PR
55 (44)3234-8100
camila.nascimento@coanorp.com.br
Presidente: Waldemir Romani
COAPROCOR
Rua Guarani, s/nº - Centro
86970-000 - Corumbataí do Sul - PR
55 (44)3277-1171
coaprocoragroindustrial@hotmail.com
www.coaprocor.com.br
Presidente: Olavo Aparecido Luciano
COASUL
Rua General Osorio, 920 - Caixa Postal 31
85570-000 - São João - PR
55 (46)3533-8100
coasul@coasul.com.br www.coasul.com.br
Presidente: Jacir Scalvi

COAVE
Rodovia Pr. Atilio Mezzon Km 01 - Zona Rural
85410-000 - Nova Aurora - PR
55 (45)3243-2089
coave.granja@hotmail.com
Presidente: Helio Girelli
COCAMAR
Estrada Oswaldo de Moraes Correa, 1000 Caixa Postal 932 - 87065-240 - Maringá - PR
55 (44)3221-3007
cocamar@cocamar.com.br www.cocamar.com.br
Presidente: Divanir Higino
COCARI
Rua Lord Lovat, 420 - Caixa Postal 64
86975-000 - Mandaguari - PR
55 (44)3233-8800
faleconosco@cocari.com.br www.cocari.com.br
Presidente: Marcos Antonio Trintinalha
CODEPA
Rodovia PR 459 - Km 2
85540-000 - Mangueirinha - PR
55 (46)3243-8300
codepa@codepa.com.br www.codepa.com.br
Presidente: Nelson Jose Konzen
COLARI
Av. Amazonas, 1626 - Caixa Postal 135
86975-000 - Mandaguari - PR
55 (44)3233-1182
admcolari@bwnet.com.br
Presidente: Newton Goy Kimura
COOAVISUL
Rua Paraná, 1260
85660-000 - Dois Vizinhos - PR
55 (46)3536-2391
cooavisul@gmail.com
Presidente: Sergio Sadi Rebonato
COOFAMEL
Rua Angelo Cattani, Lote 1 - 4
85892-000 - Santa Helena - PR
55 (45)3268-2445
coofamel@hotmail.com www.coofamel.com.br
Presidente: Antonio Henrique Schneide
COONAGRO
Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111
11° andar - Salas 1101/1102
81.200-526 - Curitiba - PR
55 (41) 3344-7474
coonagro@coonagro.coop.br www.coonagro.coop.br
Presidente: Renato Greidanus

COPAGRIL
Av Maripa, 2180
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
55 (45)3284-7500
copagril@copagril.com.br www.copagril.com.br
Presidente: Ricardo Silvio Chapla

COOPERGREEN
Rua Piratininga, 668 - 3º Andar Sala 35 Zona 01
87.013-100 - Maringá (PR)
55 (44)9829-9929
financeiro@coopergreen.com.br
Presidente: Paulo Sérgio da Silveira

COPERGERA
Rodovia BR 376 - Km 396
84250-000 - Imbaú - PR
55 (42)9136-0890
copergera@hotmail.com
Presidente: Marcos Geraldo Speltz

COOPERNOBRE
Rua sa Liberdade, 1778
85900-130 - Toledo - PR
55 (45)3238-1739
rdetogni@hotmail.com
Presidente: Gilberto Furlan

COPROSSEL
Av. Santos Dumont, 5235 - Caixa Postal 77
Parque Industrial - 85303-140 - Laranjeiras do Sul - PR
55 (42)3635-2519
coprossel@coprossel.com.br www.coprossel.com.br
Presidente: Paulo Pinto de Oliveira Filho

COOPELER
Rodovia PR 490 - Km1, s/nº - Parque Industrial
87555-000 – São Jorge do Patrocínio - PR
55 (44)3634-1789
coopeler.sjp@hotmail.com
Presidente: José Carlos André

COOPERPONTA
Avenida Newton Slaviero, 501 - Cará-Cará
84043-560 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3229-2552
cooperponta@interponta.com.br
Presidente: Eduardo Kenji Yasuda

COOPERALIANÇA
PR 170 - Km395, s/nº, Zona Rural
Colônia Samambaia - Entre Rios
85138-300 - Guarapuava - PR
55 (42)3625-1889
marketing@cooperalianca.com
www.cooperalianca.com
Presidente: Edio Sander

COOPERTRADIÇÃO
Rodovia PR 493, 1911
85503-390 - Pato Branco - PR
55 (46)3220-2000
coopertradicao@coopertradicao.com.br
www.coopertradicao.com.br
Presidente: Julinho Tonus

COTRIGUAÇU
Rua da Bandeira, 541 - Caixa Postal 51
85812-270 - Cascavel - PR
55 (45)3225-2255
cotriguacu@cotriguacu.com.br
www.cotriguacu.com.br
Presidente: Irineo sa Costa Rodrigues

COOPAVEL
Rodovia BR 277 - Km 591 - Caixa Postal 500
Parque São Paulo - 85803-490 - Cascavel - PR
55 (45)3220-5000
coopavel@coopavel.com.br www.coopavel.com.br
Presidente: Dilvo Grolli
COOPCANA
Av. Tapejara, 2150 - Caixa Postal 101
87780-000 - Paraíso do Norte - PR
55 (44)3438-8000
diretoria@coopcana.com.br www.coopcana.com.br
Presidente: Germano Sordi

COOPERANTE
Rua Andre Valenga, 360 - Caixa Postal 22
83870-000 – Campo so Tenente - PR
55 (41)3628-1308
cooperante@cooperante.com.br
Presidente: Guilherme Grein
COOPERATIVA MARIA MACIA
Rua Santa Cruz, 923 - Centro
87300-440 - Campo Mourão - PR
55 (44)3017-1211
mariamacia@mariamacia.com.br
www.mariamacia.com.br
Presidente: Luiz Carlos Braga
COOPERLATE-VIDA
Rua Claudino dos Santos, 218, Centro
85550-000 – Coronel Vivida - PR
55 (46)3232-3342
cooperlatevida@yahoo.com.br
Presidente: João Borges de Ramos

COOPERVAL
Praça do Café, 214
86900-000 - Jandaia do Sul - PR
55 (43)3432-9800
cooperval@cooperval.com
www.cooperval.com
Presidente: Fernando Fernandes Nardine
COOVICAPAR
Estrada Ot 007 - Vila Nova
85926-000 - Toledo - PR
55 (45)3269-1116
betomutti@uol.com.br
Presidente: Paulo Angelo Bernardi
COPACOL
Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176
Caixa Postal 11 - 85415-000 - Cafelândia - PR
55 (45)3241-8080
copacol@copacol.com.br www.copacol.com.br
Presidente: Valter Pitol

FRIMESA
Rua Bahia, 159 - Bairro Frimesa
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-8000
diretoria@frimesa.com.br www.frimesa.com.br
Presidente: Valter Vanzella
FRÍSIA
Av. dos Pioneiros, 2.324
84145-000 - Carambeí - PR
55 (42)3231-9000
frisia@frisia.coop.br www.frisia.coop.br
Presidente: Renato João de Castro Greidanus
INTEGRADA
Rua São Jerônimo, 200 - Caixa Postal 2071 - Centro
86010-480 - Londrina - PR
55 (43)3294-7000
integrada@integrada.coop.br www.integrada.coop.br
Presidente: Jorge Hashimoto
LAR
Avenida 24 de Outubro, 59
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-8800
diretoria@lar.ind.br www.lar.ind.br
Presidente: Irineo da Costa Rodrigues

NOVA CITRUS
Rodovia Pedro Baggio PR 525 - Km 10,850
Secção Cedro
86230-000 - Nova América da Colina - PR
55 (43)3553-1532
alenovacitrus@hotmail.com
Presidente: Natanael Francisco de Melo
NOVA PRODUTIVA
Av. Rio de Janeiro, 977 - Caixa Postal 261
86730-000 - Astorga - PR
55 (44)3234-8100
sec.executiva@novaprodutiva.com.br
www.novaprodutiva.com.br
Presidente: Tacito Octaviano Barduzzi Junior
PRIMATO
Rod BR 163/PR, KM 252,3 s/nº - Sala 02
85.919-899 - Toledo - PR
55 (45)3056-7500
diretoria@primato.com.br www.primato.com.br
Presidente: Anderson Leo Sabadin
UNICASTRO
Rua Francisco Assis de Andrade, 443
Caixa Postal 97 - 84172-400 - Castro - PR
55 (42)3233-4384
cooperativa@unicastro.com.br
Presidente: Tsutomu Massuda
UNITA
Rodovia BR 369 Km 439, s/nº, Zona Rural
85440-000 - Ubiratã - PR
55 (44)3543-1695
diretoria@copacol.com.br www.unitacentral.com.br
Presidente: Valter Pitol
WITMARSUM
Av. Presidente Ernesto Geisel, s/nº
84130-971 - Palmeira - PR
55 (42)3254-1147
witmarsum@witmarsum.coop.br
www.witmarsum.coop.br
Presidente: Artur Sawatzky

Cooperativas Fornecedoras / Supplying Cooperatives

COOPERFLORA
Rodovia BR 369, s/n, KM 447 - Zona Rural
85.440-000 - Ubiratâ - PR
55 (45)3543-8800
coagru@coagru.com.br
Presidente: Áureo Zamprônio

COOPAGRICOLA
Rua Olindo Justus, 4723 - Caixa Postal 2502
Cará-Cará - 84043-482 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3228-3400
coopagricola@coopagricola.com.br
www.coopagricola.com.br
Presidente: Gabriel Nadal
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