
 

 

 

 

COMUNICADO: 100/2020-COVID-19 

 

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

havendo atendimento presencial. 

 
1. O presente comunicado é o 100º publicado pelo Comitê de Acompanhamento e Prevenção 

da Covid-19, com o objetivo de manter o Sistema Ocepar e as cooperativas paranaenses 
sempre informados sobre as medidas que estão sendo tomadas durante o período de 
pandemia, bem como as principais atividades realizadas pela organização. O comunicado se 
estabeleceu como forma de comunicar as ações estratégicas do Sistema Ocepar, 
direcionadas para garantir o desenvolvimento do cooperativismo do Paraná. 
 

2. O Sistema OCEPAR realizou, no dia 18 de agosto, duas Reuniões da Autogestão de forma 
virtual, sendo nas cooperativas WITMARSUM e TRANSCOOPER, e contou com a participação 
dos presidentes, diretores e gestores. 
 

3. No dia 18 de agosto, o Sistema OCEPAR participou da reunião organizada pelo Sistema OCB 
sobre Registro de Cédula de Produtor Rural – CPR e outros títulos com os representantes 
das cooperativas de crédito e agropecuárias. 
 

4. O Sistema OCEPAR participou, no dia 18 de agosto, da reunião promovida pelo Sistema OCB 
com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e da 
FECOAGRO, para discutir os Financiamentos Verdes - green bonds. 
 

5. No dia 18 de outubro, o Grupo Técnico – GT da Reforma Tributária, que conta com 
representantes do Sistema OCEPAR, Sistema OCB e demais unidades estaduais, reuniu-se 
para tratar sobre dos projetos apresentados para a reforma tributária.   
 

6. O Sistema OCB, realizou, no dia 18 de agosto, o 6º Encontro do Ciclo de Debates 
Cooperativismo na Reforma Tributária, com foco no ramo trabalho, produção de bens e 
serviços, contando com a participação de especialistas e parlamentares para explicar os 
impactos da reforma para as cooperativas. Para se inscrever, acesse: https://bit.ly/ciclo-
debates. 

 
 
 

Curitiba, 18 de agosto de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção da COVID-19 
http://paranacooperativo.coop.br/covid_19/ 
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