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MENSAGEM DA DIRETORIA

Concluímos o ano de 2013 com avanços ex-

pressivos nos diferentes ramos de atuação das coo-

perativas paranaenses.

Fruto de muito trabalho, dedicação e, sobretudo, 

profissionalismo, vários foram os desafios que se trans-

formaram em conquistas para nossos cooperados.

Os números evidenciam o crescimento do co-

operativismo, demonstrando que é possível avançar, 

mesmo em momento de crise econômica vivenciado 

por inúmeros países.

O forte investimento realizado pelas coope-

rativas nos últimos anos, especialmente no capital 

humano, não deixa dúvidas de que estamos no ca-

minho certo. Em 2013, foram 151.415 pessoas inte-

grantes de nossas cooperativas que receberam trei-

namento e, nos últimos 5 anos, 651.190.

O que se observa é que todo trabalho desen-

volvido para prestar melhores serviços aos coope-

rados está surtindo efeito. Basta olhar a quantidade 

de pessoas que vêm buscar na cooperação o abrigo 

para suas atividades.

Terminamos o ano superando a casa de um 

milhão de cooperados, evidenciando que o coope-

rativismo é a melhor alternativa de trabalho e renda 

para significativa parcela de nossa população.

Se em 2013 cerca de 20% dos paranaenses de-

pendiam das ações do cooperativismo, isto se deve 

ao elevado nível de profissionalização que está sen-

do implementado no setor, com reflexos diretos na 

qualidade dos serviços oferecidos.

Mais que isto, são 1,7 milhão de postos de tra-

balho gerados pelas nossas cooperativas, que reco-

lhem aos cofres públicos, sob a forma de impostos e 

tributos, R$ 1,2 bilhão.

Gerar emprego, distribuir renda e participar do 

desenvolvimento das comunidades onde atuam e, con-

sequentemente, dos municípios, do Estado e da Nação, 

são a tônica do trabalho do cooperativismo paranaense.

Os interesses dos cooperados têm sido defen-

didos fielmente, sempre com os olhos voltados à ob-

tenção de maior rentabilidade ao sócio.

Essa preocupação revela-se, por exemplo, nos 

investimentos realizados pelo setor que, somente em 

2013, chegaram a R$ 2,16 bilhões e, se somarmos os 

últimos 5 anos, atingiram R$ 6,59 bilhões, aplicados em 

infraestrutura, agroindustrialização e modernização 

dos processos de tecnologia da informação e logística.

O Sescoop/PR é um forte aliado na promoção 

social, capacitação das pessoas e monitoramento das 

cooperativas. A formação de jovens, mulheres e no-

vas lideranças também recebe atenção especial do 

Sistema Ocepar.

O Programa de Autogestão contribui de for-

ma preponderante na profissionalização da gestão. 

Além disso, a discussão em torno de novos modelos, 

R$ 46 bilhões 
Movimentação econômica

das cooperativas

2 milhões 
de usuários das cooperativas

de saúde

R$16,5 bilhões de ativos das cooperativas

de crédito

R$ 1,2 bilhão 
em tributos recolhidos

US$ 2,4 bilhões 
em exportações

R$ 2,1 bilhões
investidos pelas cooperativas em 2013



7

já implementados em algumas cooperativas, fazem 

parte de nosso trabalho, objetivando viabilizar boas 

alternativas que forneçam maior segurança adminis-

trativa. Neste sentido, o programa de formação de 

novos conselheiros, que iniciou em 2013, já conta 

com duas cooperativas participantes.

A nossa integração com as entidades representati-

vas da economia paranaense tem propiciado conquistas 

de interesse comum importantes para o cooperativismo.

Atualmente o presidente da Ocepar coordena 

o G-7, grupo do qual a entidade faz parte junto com a 

Fiep, Fecomércio, Faep, Fetranspar, Faciap e ACP.

Também, o presidente da Ocepar assumiu, em 

2013, por dois anos, a presidência do Conselho De-

liberativo do Sebrae/PR, composto por membros da 

sociedade civil organizada, agentes financeiros e en-

tidades governamentais.

Duas conquistas importantes ocorreram em 

2013 junto ao Sebrae/PR: a aprovação da Lei nº 

163/2013, que dá tratamento específico e adequado 

às micro e pequenas empresas paranaenses e que 

beneficia o cooperativismo, e a deliberação formal 

do Sebrae Nacional, incluindo as cooperativas como 

público-alvo da entidade.

Mais um ponto importante foi a participação 

da Ocepar, com outras 15 entidades, no Fórum Per-

manente Futuro 10 Paraná que, em 2013, fez um bom 

trabalho na elaboração de propostas para a melhoria 

da infraestrutura do nosso Estado e ao Programa de 

Inovação.

Destacamos o trabalho realizado pelo Sistema 

OCB, em Brasília, junto aos órgãos competentes, em 

defesa dos interesses do cooperativismo brasileiro e 

também em busca de uma maior integração regio-

nal, com a formulação de um planejamento estraté-

gico que contemple as demandas regionais.

 Diante disso, agradecemos aos governos federal 

e estadual pelo apoio na viabilização de nossos pleitos.

Agradecemos aos parlamentares que com-

põem a Frencoop, deputados federais e senadores, 

pela atuação em favor dos nossos milhares de coope-

rados; aos deputados estaduais, que têm contribuído 

de forma decisiva na aprovação de projetos que con-

templam os anseios do cooperativismo.

Aos nossos presidentes, dirigentes, líderes, se-

nhoras, jovens, cooperados e profissionais das coopera-

tivas e do Sistema Ocepar (Ocepar/Fecoopar/Sescoop), 

o agradecimento pelo esforço e dedicação na constru-

ção de um cooperativismo sólido, que vem prestando 

relevantes serviços em prol de milhares de pessoas. 

Queremos ainda agradecer o excepcional tra-

balho feito pelos cooperados e suas famílias, objetivo 

de toda nossa ação enquanto Sistema Ocepar. 

Agradecemos aos nossos diretores e conse-

lheiros da Ocepar, Sescoop e Fecoopar pelo empe-

nho e seriedade na discussão e deliberação dos as-

suntos que envolvem o cooperativismo paranaense. 

Agradecemos a Deus por nos ter propiciado 

condições para, através da cooperação e solidarieda-

de, melhorar ainda mais a vida das pessoas.

João Paulo Koslovski

Presidente do Sistema Ocepar

231 
Cooperativas filiadas

1 milhão
de cooperados

1,7 milhão de postos de trabalho gerados

5.479 
Eventos realizados pelo Sescoop/PR

151.415
Participantes
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AÇÕES DO COOPERATIVISMO MUNDIAL

Nova logomarca 
A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) lançou 

uma nova logomarca do cooperativismo durante a 
Conferência Mundial, na cidade do Cabo, na África do 
Sul, com o propósito de facilitar a identificação do mo-
vimento cooperativista em todo o mundo, por meio 
da utilização de um símbolo único. A ACI também tem 
incentivado a utilização do domínio .coop nos ende-
reços eletrônicos das cooperativas e em suas páginas 
na internet, reforçando, assim, um novo conceito visual 
do cooperativismo mundial.

As cooperativas e a crise mundial
Na mesma conferência, o plenário da ACI, no in-

tuito de reforçar a tese de que as sociedades coopera-
tivas vão muito além da função econômica por serem 
constituídas por pessoas com interesses comuns e que, 
portanto, conseguem superar os momentos de crise 
com maior objetividade, escolheu o slogan “Cooperati-
vas se mantêm fortes em tempos de crise” para celebrar 
o Dia Internacional do Cooperativismo em 2013.

A tese foi embasada no fato de que o coope-
rativismo mundial apresenta significativo crescimento 
nas diversas regiões do mundo, apesar dos problemas 
econômicos e sociais que estão ocorrendo em vários 
continentes, provocando enormes dificuldades à po-
pulação, com reflexos diretos na renda, no emprego e, 
principalmente, na qualidade de vida das pessoas.

O Dia Internacional do Cooperativismo, inicialmen-
te denominado “Dia da Cooperação”, foi criado oficialmen-
te em 1994, embora a ACI tenha celebrado pela primeira 
vez a data em 1923, com o objetivo de comemorar, no 
primeiro sábado de julho de cada ano, a confraternização 
de todos os povos ligados ao cooperativismo.

Ilustração da campanha da ACI por ocasião do Dia Internacional do Cooperativismo em 2013

Dia Internacional do
Cooperativismo no Paraná
No Paraná, o Sistema Ocepar realizou o ITC - Inter-

câmbio Cultural entre Cooperativas para comemorar o 
Dia Internacional do Cooperativismo, evento que se so-
mou a outros milhares promovidos em todo o mundo 
no primeiro sábado do mês de julho. Em 2013, a come-
moração principal das cooperativas paranaenses ocor-
reu no dia 6 de julho, em Curitiba, com a presença de 
600 pessoas de 28 delegações, que tiveram a oportuni-
dade de prestigiar 29 apresentações artísticas e culturais 
de talentos das próprias cooperativas. 

 
O SISTEMA BRASILEIRO DE COOPERATIVISMO

Os ideais cooperativistas fazem parte da história bra-
sileira desde o tempo das missões, mas foi somente no sé-
culo XIX que surgiram as primeiras cooperativas brasileiras. 
O registro mais antigo data de 1889, ano da fundação da 
Sociedade Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro 
Preto (MG), cooperativa de consumo, habitação e crédito. 

O marco contemporâneo do cooperativismo 
brasileiro, no entanto, aconteceu no início do século 
XX, no Sul do Brasil, mais precisamente na cidade de 
Nova Petrópolis (RS), com a constituição da primeira 
cooperativa de crédito do país. 

Em 1969, o cooperativismo brasileiro se organiza 
em todo o país, a partir da união da Associação Brasilei-
ra de Cooperativas (ABCOOP) com a União Nacional de 

AÇÕES DO COOPERATIVISMO MUNDIAL
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Cooperativas (Unasco) e constituição da Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB). A OCB colaborou 
para a expansão e a legitimidade do cooperativismo 
no Brasil, dando-lhe maior visibilidade política e orga-
nização econômica e social ao movimento.

 A OCB também foi decisiva na aprovação da Lei 
5.764/71, que regula o setor e especifica as regras para 
a criação de cooperativas. Em 1988, com a promulga-
ção da Constituição Federal, que prevê a não interfe-
rência do Estado nas associações, se consagrou, de fato, 
a autogestão do cooperativismo brasileiro. 

Mais recentemente, com a Medida Provisória nº 
1.715, de 03 de setembro de 1998, foi criado o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Ses-
coop, regulamentado pelo Decreto 3.017, de 07 de abril 
de 1999, com a função de promover o monitoramento, 
apoiar a formação e a promoção social das cooperativas 
em todo o país. Completando o sistema, constituiu-se a 
Confederação Nacional das Cooperativas - CNCoop, que 
obteve seu registro no Ministério do Trabalho em 2011.

Ao final de 2013, o número de cooperativas 
registradas na OCB somava 6.603, com mais de doze 
milhões de associados, gerando cerca de 321 mil em-
pregos diretos e exportações de US$ 6 bilhões no ano. 
São mais de 44 milhões de brasileiros ligados ao movi-
mento cooperativista no país.

O SISTEMA PARANAENSE DE COOPERATIVISMO 

No Estado do Paraná, à semelhança do modelo 
nacional, existe o  Sistema Ocepar, formado por três 
organizações distintas: a Ocepar-  Sindicato e Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do Paraná, o Sescoop/
PR - Serviço Nacional de Aprendizagem do Coopera-
tivismo e a Fecoopar - Federação e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná, que funcionam em 
estreita sintonia, se dedicando à representação, fomen-
to, desenvolvimento, capacitação, promoção social  e 
defesa sindical das cooperativas paranaenses. 

A Ocepar 
A Ocepar foi criada em 1971 e tem como missão 

representar e defender os interesses do sistema coope-
rativista paranaense perante as autoridades constituídas 

e a sociedade, bem como prestar serviços para o pleno 
desenvolvimento das cooperativas e de seus integrantes. 
Também passou a exercer funções de sindicato patronal 
das cooperativas desde 1997 e é a unidade da Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras no Estado do Paraná.

A Assembleia Geral é composta por represen-
tantes das cooperativas filiadas, a quem cabe tomar as 
decisões estratégicas e eleger a diretoria, formada por 
14 membros, a qual indica um presidente executivo 
para referendum da própria Assembleia Geral, para um 
mandato de quatro anos. 

A execução das políticas e diretrizes definidas 
pela Assembleia Geral e diretoria é de responsabilida-
de do presidente, que tem funções executivas e é as-
sessorado pelo superintendente, gerentes e coordena-
dores técnicos. O Conselho Fiscal é composto por três 
membros titulares e igual número de suplentes.

O Sescoop Paraná
O Sescoop/PR é o órgão estadual do Serviço Na-

cional e passou a funcionar no Paraná em outubro de 
1999. Possui personalidade jurídica de direito privado 
e atua no monitoramento, formação profissional e pro-
moção social no âmbito das cooperativas.

O Conselho de Administração tem como presiden-
te nato o presidente da Ocepar e é composto por cinco 
membros titulares e quatro suplentes, entre os quais há 
representantes de cooperativas contribuintes, do Sescoop 
Nacional e dos empregados em cooperativas, eleitos para 
um mandato de quatro anos. O Conselho Fiscal é formado 
por três membros titulares e igual número de suplentes.

A Fecoopar
A Fecoopar congrega dez sindicatos patronais 

de cooperativas, sendo: Ocepar, Sincoopar Oeste, Sin-
coopar Noroeste, Sincoopar Norte, Sincoopar Sudoeste, 
Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Transporte, Sincoopar 
Saúde, Sincoopar Crédito e Sincoop; estes dois últimos 
aguardam a expedição de seus registros sindicais.

O Conselho de Representantes é composto por 
dois membros de cada sindicato filiado, que elegem a di-
retoria, o Conselho Fiscal e os delegados representantes 
junto à Confederação. Fazem parte da diretoria o presi-
dente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e secretário 

O SISTEMA PARANAENSE DE COOPERATIVISMO
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suplente. O Conselho Fiscal é composto por três membros 
titulares, três suplentes e três delegados representantes 
junto à Confederação, sendo dois titulares e um suplente.

PRINCIPAIS INDICADORES DAS COOPERATIVAS 
PARANAENSES EM 2013

No Paraná, ao final de 2013, a Ocepar possuía 
231 cooperativas registradas. Elas são responsáveis por 
16% de toda riqueza gerada no Estado. Dois milhões 
de paranaenses, ou seja, 20% da população, depen-
dem direta ou indiretamente do cooperativismo. 

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM 2013

Participação na diretoria da OCB
Em abril de 2012, o Sistema OCB adotou um 

novo modelo de governança, aprovado em Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO). Desde então, as diretrizes 
estabelecidas pela diretoria eleita e aprovadas na mes-
ma AGO têm sido implementadas pela diretoria execu-
tiva da entidade.

Reunião da diretoria da OCB realizada em 2013

Muitos avanços e conquistas foram viabili-
zados pelo sistema OCB em 2013, destacando-se a 
integração operacional sistêmica da casa, colocada 
em prática pelo presidente executivo, Márcio Lopes 
de Freitas. 

Áreas estratégicas e fundamentais para a defesa 
dos interesses dos diferentes ramos do cooperativismo 
foram organizadas, a exemplo do Jurídico, hoje inte-
grado e atuando em prol das três entidades que com-
põem o Sistema OCB: a OCB, o CNCoop e o Sescoop, 
melhorando em muito o atendimento das demandas 
das Organizações Estaduais (OCEs).

 A melhoria e maior agilidade na atuação da Ge-
rência Técnica Econômica, com a efetiva participação 
dos profissionais das OCEs, também merece destaque, 
pois ajudou a viabilizar inúmeros pleitos do coopera-
tivismo.

O foco no Programa de Autogestão, com o aper-
feiçoamento do conteúdo hoje colocado em prática 

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM 2013

231cooperativas registradas

1 milhãode cooperados, sendo 145 mil novos em 2013

72 mil empregos diretos, dos quais 5 mil gerados em 2013

R$ 46 bilhões em faturamento

R$ 2,16 bilhões em novos investimentos

US$ 2,4 bilhões em exportações

R$ 16,5 bilhões em ativos das cooperativas de crédito

R$ 1,8 bilhão de sobras distribuídas ou capitalizadas

R$ 1,2 bilhão em impostos recolhidos

R$ 2,6 bilhões pagos na forma de salários

R$ 350 milhões em benefícios diretos e

R$ 13,6 milhões de investimentos em saúde

R$ 7,15 milhões investidos na comunidade e 

R$ 40 milhões em investimentos ambientais

2 milhões de usuários das cooperativas de saúde

5.400 eventos de formação, capacitação e promoção social

realizados pelo Sescoop/PR para mais de 151 mil pessoas
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por alguns estados e a capacitação dos colaboradores 
das OCEs em âmbito estadual ou regional, trará, no 
médio prazo, inúmeros benefícios para o fortalecimen-
to do cooperativismo brasileiro. Cabe salientar que o 
programa foi planejado para atender demandas exe-
cutadas individualmente por algumas Organizações 
Estaduais.

A atuação da Gerência de Relações Institucio-
nais junto ao Congresso Nacional, Executivo Federal e 
outras instituições, em perfeita sintonia com a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), resultou 
em ações proativas que trouxeram ganhos ao coope-
rativismo.

 É preciso salientar o apoio técnico emprestado 
pelos profissionais das diversas OCEs e cooperativas na 
discussão e defesa das causas do cooperativismo junto 
ao governo federal e Congresso Nacional. A utilização 
das expertises estaduais e regionais pelo Sistema OCB 
tem se constituído em estratégia excelente para forta-
lecer os argumentos em conformidade com os interes-
ses do cooperativismo.

A busca pela profissionalização do público inter-
no do Sistema, contemplando a OCB, Sescoop, CNCo-
op e OCEs, também começa a ganhar um ritmo mais 
consistente e, em 2014, receberá especial atenção, 
proporcionando avanços na operacionalização sistê-
mica do Sistema OCB.

Não podemos deixar de tecer considerações 
acerca da atuação da diretoria, que cumpriu religiosa-
mente seu compromisso de participar ativamente das 
reuniões e, principalmente, acompanhar a atuação dos 
treze ramos que integram o Sistema. A integração e si-
nergia existentes entre a diretoria e a executiva da OCB 
- do presidente Márcio Lopes de Freitas com o superin-
tendente Renato Nobile e os diretores Petrúcio Pereira 
de Magalhães Junior e Ricardo Benedito Khouri, repre-
sentando o Norte do país; João Nicédio Alves Nogueira 
e Andre Pacelli Bezerra Viana (Nordeste); Celso Ramos 
Régis e Haroldo Max de Souza (Centro-Oeste); Edivaldo 
Del Grande e Esthério Sebastião Colnago (Sudoeste) e 
João Paulo Koslovski e Marcos Antonio Zordan (Sul), fa-
cilitaram as ações para o bom trabalho executado em 
2013.

É importante destacar a participação das 
OCEs, nucleadas regionalmente, na formulação do 
planejamento estratégico, peça fundamental para 
atender às reais necessidades das cooperativas e 
de seus cooperados. As ações regionais que vêm se 
consolidando, com esforços dos dirigentes e profis-
sionais das unidades estaduais, estão sendo impor-
tantes para consolidar a atuação sistêmica que tanto 
é necessária.

EVENTOS INSTITUCIONAIS DA OCEPAR

Assembleia Geral 
A prestação de contas do exercício de 2012 foi 

aprovada durante Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
realizada no dia 01 de abril de 2013, na sede da enti-
dade, em Curitiba, com representantes de mais de 60 
cooperativas. Cumprindo o que rege o Estatuto Social, 
os dirigentes das cooperativas reúnem-se uma vez por 
ano para deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balan-
ço Patrimonial, demonstrações dos resultados, parece-
res do Conselho fiscal e da Auditoria Externa. Também 
são submetidos à aprovação o Plano de Ação e o orça-
mento do exercício seguinte.

Assembleia Geral Ordinária da Ocepar realizada em 2013 

Além de cumprir todas essas etapas, na AGO 
do ano passado foram destacadas as várias conquis-
tas do Sistema Ocepar, o trabalho realizado na área 

EVENTOS INSTITUCIONAIS DA OCEPAR
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de capacitação de recursos humanos, os resultados 
da campanha de valorização do cooperativismo e 
os avanços alcançados pelas cooperativas parana-
enses.

Reuniões da diretoria 
A diretoria reuniu-se 11 vezes durante o ano. 

Em suas deliberações foram tratadas questões re-
lativas ao cooperativismo paranaense, ações junto 
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 
âmbito federal e estadual, e, também, o acompa-
nhamento da execução do Plano de Ação aprovado 
pela Assembleia Geral. A primeira reunião ocorreu 
no dia 04 de fevereiro de 2013, no estande da Oce-
par, durante o Show Rural Coopavel, em Cascavel. 
As reuniões de maio e de outubro foram realizadas 
de forma conjunta com os Encontros de Núcleos 
Cooperativos.

Reunião da diretoria da Ocepar 

Reuniões do Conselho Fiscal 
Em 2013, os conselheiros fiscais reuniram-se 

quatro vezes. Desenvolveram seus trabalhos de 
fiscalização das finanças e do patrimônio, anali-
sando criteriosamente o plano financeiro e acom-
panhando sua execução, emitindo parecer no 
final do ano, submetido à apreciação da Assem-
bleia Geral.

Reunião ordinária do Conselho Fiscal da Ocepar

Encontros de Núcleos Cooperativos
Com a finalidade de buscar maior interação com 

as filiadas, a Ocepar contempla em seu Estatuto, como 
órgão auxiliar, a formação dos Núcleos Cooperativos, 
compostos pelas cooperativas das regiões Norte, Oes-
te, Sudoeste, Noroeste e Centro-Sul. Cada Núcleo é 
coordenado por um dirigente eleito entre as coope-
rativas participantes, que também é o responsável por 
representar a Ocepar na região.

Os Núcleos se reúnem duas vezes por ano com 
o objetivo de oportunizar um fórum para discussão e 
planejamento do cooperativismo, com foco em assun-
tos relevantes para o desenvolvimento do setor. Suas 
atribuições são: incentivar a integração das coopera-
tivas regionalmente, assessorar a direção da Ocepar 
e propiciar o intercâmbio de experiências, visando o 
aperfeiçoamento do processo de autogestão e desen-
volvimento humano.

A primeira rodada dos Encontros de Núcleos Co-
operativos de 2013 foi realizada no mês de junho, com 
a participação de presidentes, dirigentes, líderes, co-
operados, funcionários das cooperativas paranaenses 
e convidados. Os eventos tiveram como tema central 
a discussão do Plano Estratégico do Sistema Ocepar 
para 2013. Houve ainda debates sobre a proposta de 
criação de um Programa de Inovação, os trabalhos no 
Congresso Nacional e assuntos de interesse de cada 
região. 

No dia 3 de junho, abrindo a série de encontros, 
em Carambeí, a cooperativa anfitriã Cooptur recepcio-
nou 60 líderes do Centro-Sul. 

EVENTOS INSTITUCIONAIS DA OCEPAR
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Encontro do Núcleo Centro-Sul

No dia 4 de junho, a Coopertradição foi a coope-
rativa anfitriã do encontro ocorrido em Pato Branco, no 
Sudoeste, com 80 participantes. O evento também foi 
prestigiado pelo prefeito de Pato Branco, Augustinho 
Zucchi.

Encontro do Núcleo Sudoeste

No dia 05 de junho, a Primato foi anfitriã da reu-
nião com as lideranças do Oeste, em Toledo, e que teve 
a presença de 95 líderes de 21 cooperativas dos ramos 
saúde, agropecuário, crédito, transporte, consumo e 
trabalho.

Encontro do Núcleo Oeste em 2013

Os cooperativistas do Norte e do Noroeste se 
reuniram no dia 06 de junho, em Ubiratã, tendo a Uni-
tá como anfitriã do evento. Participaram 100 lideranças 
de 17 cooperativas dos ramos trabalho, saúde, crédito 
e agropecuário.

Encontro dos Núcleos Norte e Noroeste

A segunda rodada dos Encontros de Núcleos 
Cooperativos aconteceu no dia 24 de outubro, em 
Mandaguari, tendo como anfitriã a Cocari e com a par-
ticipação de 230 líderes. 

Pelo segundo ano consecutivo, a Ocepar pro-
moveu essa etapa reunindo os cinco núcleos numa 
única data com o objetivo de propiciar o intercâmbio 
das regiões e otimizar a participação dos  palestrantes. 
Foram tratados temas relacionados a ações do gover-
no do Estado para o desenvolvimento econômico e 
social, apresentados pelos secretários Reinhold Ste-
phanes, da Casa Civil, e Norberto Ortigara, da Agricul-
tura e do Abastecimento. Também prestigiou o evento 
o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, que dis-
correu sobre a atuação do Sistema OCB. Já o presiden-
te do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, fez uma 
avaliação das atividades desenvolvidas em 2013 e as 
propostas para 2014.

EVENTOS INSTITUCIONAIS DA OCEPAR
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Reinhold Stephanes no Encontro de Núcleos Cooperativos, em Mandaguari

 ATUAÇÃO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS

Grupo das Federações (G7)
As federações patronais Fecomércio, que repre-

senta o comércio, Fiep (indústria), Faep (agricultura), 
Fecoopar/Ocepar (cooperativismo), Fetranspar (trans-
portes), Faciap (associações comerciais), mais a Asso-
ciação Comercial do Paraná - ACP, formam o G7, cuja 
finalidade é discutir e encaminhar sugestões para o 
aperfeiçoamento das políticas de apoio ao desenvol-
vimento do Paraná. Em 2013, a coordenação do grupo 
ficou a cargo do presidente da Ocepar. 

Reunião do G7, em Brasília, com a então ministra Gleisi Hoffmann e os ministros Antônio 

Henrique Silveira e Luiz Adams

O G7 atuou nas discussões e negociações en-
volvendo a melhoria da infraestrutura do Paraná. 
Realizou estudos e participou das tratativas sobre o 
pedágio. Contribuiu com propostas ligadas ao proje-
to da ferrovia Maracajú (MS) - Paranaguá (PR) e aos 

investimentos no Porto de Paranaguá, em especial 
quanto às novas concessões e renovação dos con-
tratos, tendo, inclusive, participado de reunião com 
a então ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 
e com os ministros da Secretaria dos Portos, Antônio 
Henrique Silveira, e da Advocacia Geral da União, Luiz 
Inácio Adams. 

Reunião do G7 com a presença do deputado André Vargas

Em 2013, o grupo constituiu uma Câmara Tri-
butária, composta pelos assessores jurídicos das en-
tidades, com o objetivo de assessorar nas discussões 
tributárias, dando embasamento legal para as ações 
do G7.  Foi realizada uma reunião com o então secre-
tário da Fazenda, Luiz Carlos Hauly, com a finalidade 
de ouvir dele questões relacionadas às finanças do 
Estado e abrir um canal de diálogo entre o grupo e 
a secretaria.

Além do tema tributário, trabalhou na mobili-
zação para aprovação da criação do Tribunal Regional 
Federal no Paraná e em discussões com o governo do 
Estado sobre salário mínimo regional, liberação de re-
cursos federais para o Estado e investimentos no setor 
de inovação por parte das entidades, em parceria com 
as universidades e institutos tecnológicos. Ocorreram 
ainda encontros com a presidência da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de Justiça, para tratar do au-
mento dos valores das taxas cartorárias e do fundo do 
judiciário.

 ATUAÇÃO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
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Fórum Futuro 10 Paraná
O Fórum Permanente Futuro 10 Paraná é com-

posto por 16 organizações, entre elas a Ocepar, e tem 
como objetivo integrar as entidades do Estado e mo-
bilizar a sociedade paranaense para a discussão de 
um plano estratégico integrado de desenvolvimento 
do Paraná. Três temas prioritários estão sendo traba-
lhados pelo Fórum: infraestrutura, inovação e gestão 
pública.

No ano passado, foram realizadas 20 reuniões 
para discutir políticas de apoio para o setor produtivo 
paranaense e três encontros com o governador, secre-
tários de Estado, parlamentares e ministros.

Os principais temas trabalhados em 2013 foram 
as propostas de investimentos em rodovias, ferrovias, 
portos e aeroportos, com destaque para as novas re-
gras do governo federal para concessões de estradas, 
ferrovias e portos. 

Reuniões sobre infraestrutura foram também re-
alizadas com a participação do senador Sérgio Souza, 
dos deputados federais Alex Canziani, Eduardo Sciarra, 
Leopoldo Meier, Reinhold Stephanes, Osmar Serraglio 
e Rubens Bueno; dos secretários de Estado José Richa 
Filho (Infraestrutura e Logística) e Cassio Taniguchi 
(Planejamento), e do superintendente regional do Dnit 
(Departamento Nacional de Infraestrutura e Transpor-
te), José da Silva Tiago.

Juntamente com o G7, os integrantes do Fó-
rum Futuro 10 participaram do encontro com a então 
ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e com 
os ministros da Secretaria dos Portos, Antônio Henri-
que Silveira, e da Advocacia Geral da União, Luiz Iná-
cio Adams, para discutir propostas sobre o processo 
de arrendamento do governo federal para o Porto de 
Paranaguá. 

Como consequência das reuniões, foi criado 
um grupo de trabalho com representantes da Oce-
par, Faep, Fiep, Administração dos Portos de Parana-
guá e Antonina, mais a Secretaria Especial dos Portos 
e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para 
compatibilizar as propostas do Paraná com as governo 
federal, tema esse tratado em audiência pública que 
contou com a participação dos membros do Fórum.

Reunião do FF10 com lideranças sobre os portos do Paraná

Programa de Inovação 
A equipe da Ocepar participa do Programa de 

Inovação, onde são debatidos temas de interesse das 
entidades com pesquisadores especialistas em inova-
ção, conforme diretriz definida pelo Fórum Futuro 10, 
com objetivo de difundir e criar a cultura da inovação 
nas empresas. Um dos pontos considerados essenciais 
para que a inovação ganhasse impulso no Paraná foi 
a aprovação e regulamentação, pelo governador Beto 
Richa, da Lei da Inovação, cujo projeto contou com 
apoio do Fórum em sua elaboração.

Melhoria da Gestão Pública

Congresso Nacional promulga a Emenda Constitucional n° 73 

O Fórum Futuro 10 também teve forte atuação 
junto ao Congresso Nacional para a aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 544/02, que 
previa a criação de novos Tribunais Regionais Federais 

ATUAÇÃO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
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no Paraná, Minas Gerais, Bahia e Amazonas. A matéria 
se arrastava por mais de dez anos, mas foi promulgada 
em sessão conjunta da Câmara e do Senado, no dia 06 
de junho de 2013, por meio da Emenda Constitucional 
n° 73. Falta ainda a sua instalação efetiva, que é objeto 
de novas ações do Fórum.

Presidência do Conselho
Deliberativo do Sebrae/PR
O presidente do Sistema Ocepar, João Pau-

lo Koslovski, assumiu, no dia 14 de março de 2013, a 
presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. O 
Conselho Deliberativo é formado por 13 entidades de 
segmentos do setor produtivo, instituições de crédito 
e poder público. 

O Sebrae/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas do Estado do Paraná é uma institui-
ção sem fins lucrativos que foi criada para dar apoio aos 
pequenos empresários e ao empreendedorismo. No 
Brasil, são 27 unidades e 800 postos de atendimentos. 
No Paraná, existem 6 regionais e 11 escritórios. A enti-
dade chega aos 399 municípios do Estado por meio do 
atendimento itinerante, pontos de atendimento e de 
parceiros como associações, sindicatos, cooperativas, 
órgãos públicos e privados. 

Executiva do Sebrae com o presidente João Paulo Koslovski

O foco da gestão de João Paulo Koslovski à 
frente do Conselho Deliberativo tem como diretriz 
básica a ampliação dos investimentos no empreen-
dedorismo e na interiorização das ações e atividades 

do Sebrae/PR, voltadas a promover a competitividade 
das micro e pequenas empresas, objetivando desper-
tar, sobretudo na juventude, a capacidade de empre-
ender a fim de que tenham condições de desenvolver 
seu próprio negócio.

Os destaques das ações do ano foram uma 
maior aproximação com o G7 e com as entidades que 
fazem parte do Sistema “S” (Senai/Sesi, Sesc/Senac, 
Sest/Senat, Senar e Sescoop/PR).

Em 2013, a entidade bateu recordes de atendi-
mento; superou metas mobilizadoras, alinhadas com 
o Sebrae Nacional; organizou missões e caravanas para 
empresários paranaenses; realizou consultorias, orien-
tações técnicas, palestras e cursos; e ajudou a criar um 
ambiente mais favorável para os pequenos negócios 
no Paraná. Destaque para a Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa Estadual, sancionada pelo governo do 
Estado.

O Sebrae/PR também ampliou sua atuação na 
disseminação da cultura empreendedora, com o Edi-
tal de Educação Empreendedora para Instituições de 
Ensino Superior, que atenderá 27.360 alunos de 17 
faculdades e universidades paranaenses, de 2014 a 
2015. 

Reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR

O Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 do Sebrae/
PR foi discutido com funcionários e conselheiros, com 
o objetivo de preparar a entidade para os desafios do 
empreendedorismo e das micro e pequenas empresas 
nos próximos dez anos.

 ATUAÇÃO COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS
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Ações conjuntas com o Sistema “S”
Com intuito de levar até a população informa-

ções do trabalho realizado pelas entidades do Siste-
ma “S” do Paraná - Sesi/Senai, Sesc/Senac, Sest/Senat, 
Sescoop, Senar e Sebrae, foi publicado um encarte no 
jornal Gazeta do Povo, relatando as principais ações de 
cada entidade.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS

Programa de Formação de Executivos
O Programa Internacional de Formação de 

Executivos e Líderes Cooperativistas é uma proposta 
pioneira que surgiu em 2008, a partir dos Fóruns dos 
Executivos das Cooperativas Paranaenses, encontros 
periódicos realizados pelo Sistema Ocepar, nos quais 
lideranças debatem temas de interesse do setor. 

A iniciativa de organizar as missões internacio-
nais visa estabelecer processos de geração de coope-
ração e intercâmbio entre as cooperativas brasileiras e 
as de outros países. O programa é desenvolvido pelo 
Sistema Ocepar em parceria com o Sebrae e apoio de 
universidades dos países visitados.

Até o momento, cerca de 130 pessoas participa-
ram do programa. A quarta turma, composta por vinte 
e dois líderes, esteve no Canadá e nos Estados Unidos, 
no período de 11 a 24 de maio de 2013, com o objetivo 
de adquirir conhecimento e trocar experiências sobre o 
cooperativismo dos dois países. 

 
Visita à Universidade de Montreal em 2013

Na visita ao Canadá, o grupo teve a oportuni-
dade de saber como funcionam o cooperativismo de 
crédito e as cooperativas agrícolas, especialmente o 
sistema de crédito cooperativo Desjardins, e o proces-
so de gestão de cooperativas de serviços financeiros, 
que funciona na Universidade de Montreal. 

Nos Estados Unidos, a visita iniciou na Bolsa de 
Mercadorias de Chicago. Depois, o grupo foi para a 
região de Madison. Lá, foram realizadas atividades em 
cooperativas e na Universidade de Wisconsin, onde os 
brasileiros participaram de um seminário que abordou 
o cooperativismo dos Estados Unidos e as cooperati-
vas de nova geração. 

Curso executivo na Universidade de Maddison, USA 

Dando continuidade aos trabalhos, a quinta 
turma do Programa de Formação Internacional, com-
posta por 25 líderes, visitou a Argentina, entre os dias 
4 e 8 de novembro. Em Buenos Aires, eles estiveram 

Publicação conjunta sobre o Sistema “S”

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS
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na sede da Coninagro (Confederação Intercooperativa 
Agropecuária). Na sequência, foram para a cidade de 
Rosário, onde visitaram a AFA (Agricultores Federados 
Argentinos) e a Bolsa de Cereais de Rosário. Em San-
ta Fé, participaram de evento numa cooperativa de 
crédito ligada ao Grupo Bica. Estiveram na UNCOGA, 
uma cooperativa de produção de carnes e derivados, 
localizada em Rafaela e, em Sunchales, visitaram a Casa 
Cooperativa (educacional), a Cooperativa Agrícola Ga-
nadeira, a Sancor Seguros e a Cooperativa de Provisão 
de Água Potável.                

Reunião na Confederação Intercooperativa Agropecuária

Cooperação internacional

Presidente do Infocoop e Presidente da Ocepar assinam acordo internacional

O Sistema Ocepar e o Instituto Nacional de Fo-
mento Cooperativo da Costa Rica (Infocoop) assinaram 
um protocolo de intenções para a cooperação entre as 

instituições, com objetivo de promover o fortalecimen-
to do cooperativismo na América Latina, mediante a 
colaboração nas áreas de capacitação (intercâmbio de 
experiências, aprendizagens e metodologias), assistên-
cia técnica, pesquisa e desenvolvimento, cooperativis-
mo juvenil, agroindústria, projetos ambientais, serviços 
cooperativos de saúde e crédito, entre outros. O pro-
tocolo foi assinado pelo presidente da Ocepar, João 
Paulo Koslovski, e pelo presidente do Infocoop, Freddy 
González Rojas, além de diretores das entidades.

Visita técnica à Índia 
Integrando a equipe da Expedição Safra, que é 

coordenada pelo jornal Gazeta do Povo e conta com o 
apoio da OCB e Ocepar, o técnico da Ocepar Robson Ma-
fioletti esteve visitando a Índia, com objetivo de conhe-
cer o potencial de produção e de consumo daquele país.  

Reunião com executivos do grupo Mitsubishi em Mumbai, na Índia

Os grupo esteve com produtores de soja, arroz, 
cana-de-açúcar, visitaram instalações portuárias, in-
dústrias de insumos, usina de açúcar, trading de soja, 
associação de indústrias de processamento e um cen-
tro de pesquisa em soja.

As cooperativas na Índia têm sua origem em 
1904, com legislação própria. A partir de 1929 foi 
constituída a organização nacional “NCUI - Natio-
nal Cooperative Union of India”. Recentemente, 
o cooperativismo foi colocado em cláusulas na 
Constituição indiana. Ao todo, são 610.020 coope-
rativas de diversos setores de atividades econô-
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micas com mais de 263,6 milhões de cooperados 
naquele país.

Visita a NCUI - Organização das Cooperativas Indianas, em Nova Delhi

Fórum de Segurança
Alimentar no Senegal
O modelo do cooperativismo agropecuário 

paranaense foi apresentado pelo representante da 
Ocepar, Gilson Martins, no Fórum de Segurança Ali-
mentar, realizado de 11 a 13 de março de 2013, na 
cidade de Dakar, no Senegal. No evento, diversos 
líderes do agronegócio brasileiro fizeram palestras 
sobre o modelo de produção agrícola do país e so-
bre o cooperativismo. 

Congresso da OIE 
A terceira Conferência Global sobre Educação 

Veterinária, promovida pela Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE), foi realizada no período de 03 a 
06 de dezembro, em Foz do Iguaçu. O evento reuniu 
cerca de 1.200 pessoas de 178 países membros da OIE 
e discutiu o aperfeiçoamento do ensino da Medicina 
Veterinária e o papel das entidades ligadas à área na 
formação veterinária nesses países. A Ocepar esteve 
presente na Conferência em estande conjunto com 
outras entidades, tendo exposto os produtos e servi-
ços do cooperativismo paranaense.

 
Fórum de Agricultura da América do Sul
Com 15 temas distribuídos em conferências e 

painéis, o primeiro Fórum de Agricultura da América 
do Sul reuniu representantes de seis países da região, 
nos dias 21 e 22 de novembro, em Foz do Iguaçu. As 

discussões se concentraram nas tendências do merca-
do consumidor mundial de alimentos e o potencial de 
produção de excedentes nos países da América do Sul. 
Mais de 300 representantes da Argentina, Bolívia, Bra-
sil, Chile, Paraguai e Uruguai participaram do evento. 
O encontro foi realizado pelo Conselho Agropecuário 
do Sul (CAS) e pelo Agronegócio Gazeta do Povo, com 
apoio de diversas entidades, entre elas, a Ocepar.

Fórum de Agricultura da América do Sul

 
RECEPÇÃO DE MISSÕES ESTRANGEIRAS
Durante o ano de 2013, o Sistema Ocepar re-

cepcionou 15 delegações de países interessados em 
conhecer o cooperativismo e o agronegócio brasileiro, 
dentre elas, destacamos:

 Cooperativistas do Cone Sul 
O diretor regional da DGRV - Confederação 

Alemã das Cooperativas para a América Latina, Oliver 
Thomas, esteve na sede do Sistema Ocepar, no mês de 
outubro, acompanhado de um grupo composto por 
representantes de 16 cooperativas do Cone Sul. 

Cooperativas do Cone Sul em visita à Ocepar

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS
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O objetivo da viagem ao Brasil foi trazer as coo-
perativas integrantes da rede DGRV, principalmente os 
gerentes do Cone Sul, para uma troca de experiências, 
oportunidades e desafios para as cooperativas de cré-
ditos dos países integrantes.

Jovens norte-americanos
Jovens agricultores do estado de Illinois (EUA) 

visitaram a Ocepar e algumas cooperativas, no mês de 
novembro, com o propósito de conhecer o coopera-
tivismo paranaense. Eles são ligados ao Illinouis Farm 
Bureau, entidade que atua como uma espécie de Fe-
deração da Agricultura. 

Jovens agricultores dos Estados Unidos

 
 Cooperativistas argentinos

Reunião com cooperativistas argentinos

Liderados pela Cooptur (Cooperativa Paranaen-
se de Turismo), cooperativistas argentinos estiveram 
na Ocepar, ocasião em que foi assinado convênio en-

tre a Cooptur e a Fedetur (Federação de Cooperativas 
e Mutuários da Rede Federal de Turismo da Argentina). 
Participaram da assinatura, o presidente da Cooptur, 
Dick de Geus, o vice-presidente Márcio Canto de Mi-
randa, o presidente da Fedetur, Ruben Silvio Bageneta, 
e os diretores Manuel A. Gonzalez e Alejandro Pablo 
Rocha. Pelo Sistema Ocepar, participou da reunião que 
oficializou o acordo, o presidente da entidade, João 
Paulo Koslovski.

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR
EM BRASÍLIA

Frencoop
A Frencoop - Frente Parlamentar do Cooperati-

vismo atua em defesa dos interesses das cooperativas 
junto ao Congresso Nacional. É uma entidade de in-
teresse público, suprapartidária e sem fins lucrativos, 
de âmbito nacional. Constituída para apoiar, defender 
e promover a integração entre o Congresso Nacional 
e o sistema cooperativista, congrega 206 deputados e 
30 senadores.

Em 2013, a Frencoop centralizou as discussões so-
bre projetos de lei e medidas provisórias que tramitaram 
no Congresso Nacional e tiveram participação constante 
no debate com os três poderes da República. Em con-
junto com a OCB, também promoveu o lançamento da 
Agenda Legislativa do Cooperativismo, que contém as 
matérias de interesse do cooperativismo e são encampa-
das pelos parlamentares que fazem parte da Frente.

Assessoria parlamentar
A equipe técnica do Sistema Ocepar fornece 

permanente apoio profissional à assessoria parlamen-
tar da OCB nas ações junto ao Congresso Nacional e ór-
gãos do Poder Executivo, acompanhando a tramitação 
de projetos de lei e medidas provisórias, analisando as 
legislações baixadas pelo Executivo, emitindo parece-
res e elaborando propostas de emendas legislativas.

Para tanto, mantém um grupo de acompanha-
mento de estudos tributários, econômicos e contábeis, 
formado por contadores das cooperativas do Paraná, 
que dá suporte aos pleitos do setor.

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM BRASÍLIA
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Em 2013, os trabalhos, abrangeram mais de 40 
projetos de leis e medidas provisórias, resoluções e nor-
mativos, envolvendo estudos de impactos contábeis/
tributários e efeitos econômico-financeiros, emissão de 
pareceres e emendas oferecidas aos parlamentares. O 
resultado dessa ação representou economia significa-
tiva para o cooperativismo, com diminuição da carga 
tributária para as cooperativas e  seus cooperados. 

Destaques da atuação
no Congresso Nacional

PEC 544/02
Após tramitar por mais de uma década no Con-

gresso, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
544/02 foi aprovada e promulgada em sessão conjunta 
da Câmara e do Senado no dia 06 de junho de 2013, 
por meio da Emenda Constitucional n° 73, criando 
quatro novos Tribunais Regionais Federais (TRF) no Pa-
raná, Minas Gerais, Bahia e Amazonas, graças ao traba-
lho de mobilização das entidades e parlamentares dos 
quatro estados beneficiados.

Imposto de Renda aos Transportadores
Autônomos de Cargas 
A Lei n° 12.794, de 02 de abril de 2013, estabe-

leceu que o motorista autônomo recolha o Imposto 
de Renda sobre 10% do rendimento bruto, decorrente 
do transporte de carga, sendo que a base de cálculo 
anterior era de 40% da receita bruta. Essa mudança 
representa uma economia anual aos cooperados das 
cooperativas brasileiras de transporte de cargas, de 
aproximadamente R$ 600 milhões.

Desoneração da Folha de Pagamento 
A Lei 12.794 ampliou a lista de desoneração 

fiscal para agroindústrias na área de carnes (suínos, 
aves) sobre a folha de pagamento a empresas de ser-
viços e de outros setores. Com a medida, as empresas 
deixaram de recolher 20% da contribuição previden-
ciária e passaram a pagar de 1% a 2% sobre seu fatu-
ramento.

Já a Lei n° 12.844, de 19 de julho de 2013, excluiu 
as cooperativas (exceto as agroindustriais) da desone-
ração da folha de pagamento, em especial as de trans-
porte de cargas, evitando aumento anual da carga tri-
butária, que ultrapassaria a casa dos R$ 300 milhões.

Desoneração do Pis/Cofins 
• Saúde
A Lei n° 12.783, de 24 de outubro de 2013, bene-

ficiou as cooperativas de saúde, com a ampliação das 
exclusões da base de cálculo do PIS/Cofins que, mes-
mo considerando aumento da alíquota da Cofins de 
3% para 4%, representa economia anual de aproxima-
damente R$ 800 milhões.

• Leite
A MP n° 627, de 11 de novembro de 2013, revo-

gou o Regime Tributário de Transição - RTT, e alterou a 
legislação do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, na qual o sistema 
cooperativista trabalhou intensamente pela monetiza-
ção do crédito presumido do PIS/Cofins da cadeia do 
leite. A monetização dos créditos futuros do setor lácteo 
à alíquota de 40% e a aplicação de 10% do montante 
destes créditos para a melhoria da qualidade e produ-
tividade do leite, representarão um ganho para a indús-
tria cooperativa do leite na ordem de R$ 240 milhões.

• Soja 
A Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, pos-

sibilitou o aproveitamento de créditos presumidos do 
PIS/Cofins da cadeia da soja sem restrições para as co-
operativas, significando incremento anual no fluxo de 
caixa de aproximadamente R$ 400 milhões.

Também, negociações em torno da Medida 
Provisória nº 615, convertida na Lei Federal nº 12.285, 
resultaram na suspensão da incidência do PIS/Cofins 
sobre a soja comercializada no mercado interno, pos-
sibilitando que as empresas, inclusive as cooperativas, 
calculem créditos presumidos na comercialização dos 
produtos derivados de sua industrialização, sem limi-
tações de aproveitamento, mesmo que vendidos com 
alíquota “zero”. 

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM BRASÍLIA
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• Cesta Básica
 Obteve-se, ainda, a isenção da tributação pelo 

PIS/Cofins de todos os produtos que compõem a cha-
mada cesta básica, trazendo vantagens para o setor e 
aumentando a sua competitividade, pois as coopera-
tivas, que são zelosas pelo recolhimento dos tributos, 
passaram a ter melhores condições de competição.

Alteração da Legislação dos Portos
A modernização da legislação portuária, promo-

vida por meio da Medida Provisória nº 595, e, posterior-
mente, pela Lei n° 12.815/2013, foi motivo de inúmeras 
discussões e emendas apresentadas pela OCB e Oce-
par. Algumas proposições foram atendidas, tais como: 
funcionamento dos portos em feriados, sábados e do-
mingos; a possibilidade de delegação aos Estados para 
realização de licitações; a operação pelos terminais 
privados com cargas de terceiros e a prorrogação de 
contratos de arrendamento, desde que firmados pos-
teriormente a 1993 e com plano aprovado pelo poder 
concedente.

Agência de Assistência
Técnica e Extensão Rural
A Lei n° 12.897, de 18 de dezembro de 2013, au-

torizou o Poder Executivo federal a instituir o serviço 
social autônomo denominado Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, uma an-
tiga reivindicação do setor, que solicitava uma maior 
presença da assistência pública no atendimento aos 
pequenos produtores rurais.

Programa de Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta 
A criação do Programa de Integração Lavoura-

-Pecuária-Floresta, por meio da Lei n° 12.805, em 29 de 
abril de 2013, atendeu a uma demanda da Ocepar. O 
sistema de cultivo surgiu a partir de pesquisas inicia-
das pela Embrapa, Iapar e cooperativas do Paraná e, 
desde seu início, recebeu apoio da Ocepar, que passou 
a difundir a tecnologia por intermédio do Programa 
Treino&Visita, capacitando os técnicos.

Renegociação de Débitos 
Emenda inserida em medida provisória por su-

gestão do Sistema OCB foi aprovada pelo Congresso 
Nacional, transformada na Lei nº 12.788, de 14 de ja-
neiro de 2013, reabrindo o prazo para renegociação de 
débitos rurais inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) 
e a renegociação do estoque de dívidas do setor arma-
zenador junto à Conab.

Governo federal
A Ocepar e a OCB mantiveram frequentes con-

tatos com ministros e demais autoridades do governo 
federal para tratar de políticas ligadas ao setor coopera-
tivo e ao agronegócio, encaminhando propostas e dis-
cutindo alterações de procedimentos em instrumen-
tos legislativos e normativos que dificultam o melhor 
desenvolvimento do cooperativismo e das atividades 
de seus cooperados, a exemplo do projeto de lei que 
moderniza a legislação cooperativista e, também, do 
projeto de lei que define o chamado “ato cooperativo”.

Audiência da com Gleisi Hoffmann sobre o ato cooperativo

No Ministério da Agricultura e do Abastecimen-
to foram realizadas diversas reuniões na área técnica, 
com intuito de discutir propostas de políticas públicas 
para o cooperativismo e o setor agropecuário, desta-
cando-se as sugestões para os planos das culturas de 
inverno e de verão. 

Outro destaque do ano foi o fato do gerente 
técnico e econômico da Ocepar, Flávio Turra, ter as-
sumido a presidência da Câmara Setorial das Culturas 

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM BRASÍLIA
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de Inverno, que desenvolveu várias atividades visan-
do o aprimoramento de políticas para o trigo, cevada 
e aveia. 

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR
EM ÂMBITO ESTADUAL

Dia Estadual do Cooperativismo 
O governador Beto Richa sancionou, no dia 02 

de janeiro, a Lei nº 17.455, que instituiu o Dia Estadual 
do Cooperativismo, a ser comemorado anualmente no 
dia 04 de julho. 

Conselho de Contribuintes
e Recursos Fiscais
A Ocepar possui assentos no Conselho de Con-

tribuintes e Recursos Fiscais – CCRF, ocupados por dois 
vogais nomeados pela Secretaria da Fazenda do Paraná: 
Wilson Thiesen e Anderson Eugenio Lechechem. As ses-
sões de julgamento apreciam, debatem e julgam cerca 
de 1.000 processos por ano, em 2º grau de recurso, nas 
quatro Câmaras e no Tribunal Pleno que o compõe. 

As sessões ocorrem de segunda à quinta-feira 
e as matérias de julgamento são os impostos ICMS, 
ITCMD e IPVA. Os processos nos quais as cooperativas 
paranaenses figuram como parte em geral são alvo de 
pedidos de vista, debate e estruturação de votos em 
separado por estes vogais, almejando-se, com isso, o 
aprimoramento da linha de defesa das mesmas. 

Além da melhoria das defesas e, consequente e 
relevante economia tributária com a redução ou extinção 
de impostos, multas e juros, frutos desta atuação, ambos 
os vogais presidem e secretariam todas as reuniões da 
Câmara Tributária do G7, onde, junto com os demais con-
selheiros vogais do setor econômico paranaense, deba-
tem e propõem soluções via incentivos a projetos de lei 
que melhor tratem os assuntos como materiais de uso ou 
consumo, recurso hierárquico, entre outros.

Junta Comercial do Paraná
A Ocepar participa do Conselho de Administra-

ção, órgão colegiado de deliberação e orientação su-
perior, encarregado de formular a política de ação da 

Junta, e do Colégio de Vogais, que é responsável pela 
análise dos processos de registro comercial. O Conselho 
de Administração se reúne a cada trimestre, e a Ocepar 
é representada pelo seu presidente e pelo superinten-
dente adjunto. No Colégio de Vogais participam dois 
técnicos da entidade e as atividades são diárias. 

A presença da instituição na Junta é importante, 
tendo em vista que a maioria dos processos para regis-
tro de atos de cooperativas é analisada pelos represen-
tantes da Ocepar.

Presidentes do G7 com o secretário Luiz Carlos Hauly

BRDE
Em continuidade aos trabalhos realizados pela 

Ocepar com o propósito de viabilizar recursos para os 
investimentos do setor cooperativista paranaense, o 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) destinou, em 2013, mais de R$ 500 milhões para 
projetos das cooperativas do Paraná. 

Reunião com o Conselho de Administração BRDE

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR
EM ÂMBITO ESTADUAL
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Assembleia Legislativa
A Ocepar atua junto à Assembleia Legislativa do 

Paraná (Alep) no sentido de contribuir para o aperfei-
çoamento do marco regulatório estadual do sistema 
cooperativista, a partir de ações articuladas dos depu-
tados com o setor, aproximando os líderes cooperati-
vistas do processo político-decisório. 

Nesse sentido, representantes da Ocepar partici-
param de diversas discussões na Alep, fornecendo infor-
mações e subsídios para dar embasamento técnico e 
jurídico em audiências públicas, dentre elas, a realizada 
no Paraná pelo Congresso Nacional na Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC), com 
apoio da Assembleia. Na oportunidade, técnicos da en-
tidade apresentaram propostas e discutiram questões 
relacionadas à sustentabilidade ambiental no setor agrí-
cola. Na CPI do Pedágio, foi constituído um grupo de 
assessoramento, do qual a Ocepar fez parte.

Audiência na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

EVENTOS DE DESTAQUE NO COOPERATIVISMO

Encontro Estadual de Cooperativistas
No dia 06 de dezembro de 2013, quase 2.000 pes-

soas se reuniram no Encontro Estadual de Cooperativis-
tas para comemorar os resultados alcançados no ano e 
traçar metas para o ano seguinte. Na abertura do even-
to, o presidente do Sistema Ocepar destacou os avanços 
do cooperativismo paranaense, que vem apresentando 
crescimento médio anual de 12% nos últimos 10 anos, 
beneficiando cerca de um milhão de cooperados. 

   
Plateia do Encontro Estadual de Cooperativistas

O evento contou com as presenças do governa-
dor Beto Richa, da então ministra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, do presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, do 
senador Sérgio Souza, deputados federais e estaduais, 
de secretários de Estado e presidentes de entidades 
parceiras.

Mesa de abertura do Encontro Estadual de Cooperativistas

Quarenta e quatro delegações de cooperativis-
tas saíram de seus municípios de origem para partici-
par do evento e lotaram o auditório do Teatro Positivo.

O governador afirmou que cooperativismo para-
naense se consolida como modelo para outros estados, 
sabe se renovar e se atualizar. Ainda de acordo com ele, 
“tem sabedoria para conciliar tecnologias e novas prá-
ticas industriais, comerciais e operacionais com a ex-
periência das antigas gerações”. Richa destacou ainda 

EVENTOS DE DESTAQUE NO COOPERATIVISMO
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que as cooperativas têm sido grandes parceiras no de-
senvolvimento econômico e social do Paraná, gerando 
riquezas, renda e muitas oportunidades de trabalho.

Governador Beto Richa, presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski e ministra Gleisi Hoffmann

Afirmou, também, que o Estado está fortale-
cendo as políticas para as cooperativas e seus coo-
perados porque o setor, no seu conjunto, tem uma 
importância vital na indução do desenvolvimento 
social e econômico das pequenas cidades e do inte-
rior do Estado.

A então ministra Gleisi Hoffmann destacou que 
o cooperativismo do Paraná é muito forte. “É uma refe-
rência no desenvolvimento das  cooperativas do Brasil 
como um todo. E, como bem diz o convite deste even-
to, hoje é um momento para se comemorar, integrar 
e fazer um balanço do sucesso que as cooperativas 
paranaenses tiveram este ano”, ressaltou. Segundo ela, 
o Encontro é um momento para fortalecer o sistema 
e de difundir a cultura cooperativista. “Eu tenho muito 
orgulho do sistema cooperativista paranaense”, reve-
lou Gleisi Hoffmann.

Ela agradeceu o presidente da OCB, Márcio Lo-
pes de Freitas, que, “além de ser um insistente cobra-
dor, o que está correto, é um colaborador importan-
te na definição das políticas públicas”. O presidente 
do Sistema Ocepar, João Paulo Koslovski, também 
foi citado pela ministra. “A colaboração, a força e or-
ganização do sistema cooperativista do Paraná nos 
ajudaram a construir políticas públicas que hoje fa-
zem a diferença e auxiliam no desenvolvimento do 
cooperativismo”, disse.

O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, na abertura do Encontro Estadual

O presidente da OCB destacou que o faturamento 
estimado em R$ 46 bilhões para o ano espelha a profissio-
nalização, o  fortalecimento da base e a melhoria da ges-
tão do cooperativismo do Paraná. Márcio Lopes de Freitas 
informou que a movimentação total do cooperativismo 
brasileiro deveria atingir em 2013 mais de R$ 230 bilhões.  
“Isto mostra que o cooperativismo do Paraná tem um 
peso muito grande nos resultados totais do setor no país. 
Então, o que se faz no Paraná é um orgulho, não só para o 
Estado, mas para todo o Brasil”, afirmou.

A programação do Encontro contemplou ain-
da a apresentação de palestra com tema “O poder de 
pensar, sentir e decidir”. O professor da Fundação Ge-
túlio Vargas, especialista em Neuromarketing, Marce-
lo Peruzzo, abordou as diversas funções do cérebro e 
como utilizá-lo melhor no dia a dia.

Apresentação do Circo Universo Casuo encerrou 
o evento. A troupe, formada por 28 integrantes, fez apre-
sentações de acrobacias, dança, música e arte circense. 

  
Espetáculo do Circo Universo Casuo no Encontro Estadual

EVENTOS DE DESTAQUE NO COOPERATIVISMO
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Fóruns dos Presidentes das Cooperativas 
O Fórum dos Presidentes das Cooperativas Para-

naenses é realizado duas vezes por ano pelo Sistema 
Ocepar com o objetivo de discutir temas de interesse 
do cooperativismo do Paraná. Em 2013, o primeiro fó-
rum ocorreu nos dias 02 e 03 de julho, em Curitiba, com 
a presença de mais de 100 dirigentes cooperativistas. 

Governador Richa no 1º Fórum de Presidentes

Na abertura, o governador Beto Richa destacou 
sua satisfação em participar do evento, a exemplo dos 
anos anteriores. “Sempre buscando uma afinidade cada 
vez maior com esse setor, temos tido a possibilidade 
desses contatos permanentes, de estar prestando contas 
das políticas públicas elaboradas e implantadas pelo go-
verno. Também é uma oportunidade de ouvir as expec-
tativas do setor em relação ao governo do Estado”, frisou. 

João Paulo Koslovski na abertura do 1º Fórum de Presidentes

O governador disse que as cooperativas têm 
uma atenção especial do governo, especialmente por 
sua importância na formação da economia do Paraná. 

“São cooperativas que orgulham o nosso Estado e to-
dos os paranaenses pelos números impressionantes 
que têm apresentado, pelos grandes resultados, pelo 
grande número de empregos que gera no Estado do 
Paraná. Por essas razões, o governo tem procurado fa-
cilitar o trabalho das cooperativas, procurando apoioar 
os investimentos e o crescimento sustentável das coo-
perativas paranaenses”, acrescentou.

Ao abrir o Fórum dos Presidentes das Coope-
rativas Paranaenses, o presidente do Sistema Ocepar, 
João Paulo Koslovski, fez um paralelo entre o cenário 
mundial e brasileiro e o trabalho que o cooperativismo 
vem realizando nesse contexto. O evento fez parte das 
comemorações ao Dia Internacional do Cooperativis-
mo, celebrado no dia 6 de julho. 

Plenário do 1º Fórum dos Presidentes das Cooperativas

O encontro contou ainda com a participação 
dos secretários estaduais da Agricultura, Norberto 
Ortigara, e da Indústria e Comércio, Ricardo Barros, 
do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), deputado Valdir Rossoni, e do líder do gover-
no na Alep, deputado Ademar Traiano. Ao se pro-
nunciar, Valdir Rossoni destacou alguns projetos de 
interesse das cooperativas em discussão na Assem-
bleia Legislativa.

O professor Ricardo Amorin proferiu conferên-
cia no Fórum dos Presidentes das Cooperativas Para-
naenses, com enfoque no cenário internacional e na 
realidade da economia brasileira, objetivando mostrar 
as tendências e contribuir para a tomada de decisões 
pelos dirigentes. Já o presidente do Grupo Positivo, 
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Hélio Bruck Rotenberg, falou sobre gestão empresa-
rial, destacando a trajetória do grupo, suas estratégias, 
como conquistar e se manter na liderança, com foco 
na inovação. 

O 2º Fórum aconteceu nos dias 11 e 12 de no-
vembro, em Curitiba, com a presença de 80 dirigentes. 
Os secretários estaduais da Agricultura, Norberto Or-
tigara, e da Infraestrutura, Pepe Richa, prestigiaram a 
abertura do evento. A palestra inaugural foi feita pelo 
superintendente da Administração dos Portos de Para-
naguá e Antonina (Appa), Luiz Henrique Dividino, que 
tratou sobre a questão portuária brasileira e os investi-
mentos no Porto de Paranaguá.

Plenário do 2º Fórum dos Presidentes das Cooperativas

No 2º dia do evento, o economista Roberto Ma-
cedo fez uma análise sobre macroeconomia mundial e 
brasileira e seus reflexos para as atividades das coopera-
tivas. O sociólogo e cientista político Bolívar Lamounier 
analisou a conjuntura política brasileira e os impactos 
que os movimentos sociais poderão trazer para o país. 

Fórum de Executivos das Cooperativas 
Uma edição especial do Fórum dos diretores 

executivos das cooperativas paranaenses foi realizada 
pelo Sistema Ocepar, em parceria com o Tribunal de 
Justiça do Paraná, como parte das atividades do Pro-
grama Internacional de Formação de Executivos e Lí-
deres Cooperativistas. O encontro aconteceu durante 
os dias 26 e 27 de setembro, em Curitiba, com a parti-
cipação dos integrantes da quarta turma da formação 
internacional.

Fórum dos Executivos em evento no Tribunal de Justiça do Paraná

O objetivo foi promover uma maior aproxima-
ção entre o cooperativismo e o Poder Judiciário e 
ampliar o conhecimento sobre a atuação da Justiça 
paranaense. O encontro contou com a presença do 
presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Paulo 
Vasconcelos, e os participantes tiveram oportunidade 
de acompanhar as atividades das Câmaras de Julga-
mento do Tribunal. 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES

Estande no Show Rural Coopavel 
O Sistema Ocepar montou o Estande do Coo-

perativismo Paranaense, em parceria com a Coodetec 
(Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola), no Show 
Rural, em Cascavel, com a finalidade de recepcionar os 
associados de cooperativas e autoridades. Em sua 25ª 
edição, o evento recebeu um público de mais de 200 
mil visitantes, no período de 4 a 8 de fevereiro de 2013. 

A parceria com a Coodetec possibilitou que, no 
mesmo espaço, fossem demonstradas ao público as 
novas tecnologias geradas pela Coodetec nos setores 
de sementes, conservação de solos e de produção, 
bem como os serviços do Sistema Ocepar e produtos 
das cooperativas. 

Com forma de prestigiar o Show Rural, a Ocepar 
promoveu a reunião de sua diretoria no dia 04 de feve-
reiro. O Sescoop/PR apoiou a realização de 9 palestras 
sobre qualidade no atendimento para 270 emprega-
dos da Coopavel e, ainda, a contratação de transporte 
para 2.135 cooperados.

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES
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Estande da Ocepar e Coodetec no Show Rural Coopavel

Ao longo da semana, o Sistema Ocepar também 
promoveu uma série de eventos nas áreas técnicas e 
de difusão do cooperativismo.

Expo Paraguai Brasil 2013 
O cooperativismo paranaense foi representado pelo 

Sistema Ocepar na Expo Paraguai Brasil 2013, realizada dias 
24 e 25 de outubro, em Assunção, no Paraguai. A entidade 
participou com um estande no evento, juntamente com as 
demais federações paranaenses que integram o G7. 

A Expo Paraguai Brasil 2013 reuniu representan-
tes de diversos setores com o objetivo de promover 
o intercâmbio comercial, cultural e turístico entre os 
dois países. O objetivo da participação das entidades 
foi mostrar o potencial que Paraná possui, apresentar 
e conhecer as possibilidades de cooperação com o Pa-
raguai, tendo em vista que o país vizinho oferece boas 
oportunidades de investimento e que algumas coope-
rativas do estado já estão atuando no Paraguai.

Estande na Expo Paraguai Brasil 2013

Workshop Uniodonto
O Sistema Ocepar esteve presente, no dia 8 de 

novembro, no V Workshop Uniodonto, evento organiza-
do pela Uniodonto Curitiba e que contou com o apoio 
do Sescoop/PR. No local, foi montado um estande onde 
foram prestadas orientações aos odontólogos e demais 
presentes sobre o cooperativismo e os serviços disponí-
veis para as cooperativas e cooperados do ramo.

Apresentação no V Workshop Uniodonto 2013

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM APOIO AOS RAMOS
 
Ramo Infraestrutura
 Como diretor da OCB, o presidente João Paulo 

Koslovski, coordenou as atividades do ramo infraestru-
tura. Foram realizadas durante o ano cinco reuniões 
para tratar de diversos temas, especialmente quanto 
ao relacionamento com a Agência Nacional de Energia 
(Aneel), com o  objetivo de alterar critérios da Agência 
que impedem o desenvolvimento das cooperativas.

Reunião com o ministro Edson Lobão

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM APOIO AOS RAMOS
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Um dos encontros foi com o ministro de Minas 
e Energia, Edson Lobão, e com o diretor geral da Aneel, 
Romeu Donizete Rufino, ocasião em que foram trata-
dos pontos relacionados aos normativos de enqua-
dramento das cooperativas e teve ainda a presença da 
senadora Ana Amélia Lemos. 

O Conselho Consultivo Nacional do Ramo Infraes-
trutura da OCB criou dois grupos de trabalho, um técnico 
e outro jurídico, para realizar estudos sobre as demandas 
do setor, visando subsidiar as ações para 2014.  

 
Reunião do ramo de infraestrutura, na Ocepar

Ramo Crédito
O cooperativismo de crédito consolidou em 2013 

a sua estruturação no Sistema Financeiro Nacional, com 
a criação do Fundo Garantidor das Cooperativas de Cré-
dito (FGCoop), igualando-se, dessa forma, aos bancos. 
O FGCoop foi constituído e funciona junto à OCB e tem 
como objetivo fornecer garantia aos cooperados dan-
do credibilidade e solidez ao cooperativismo de crédito. 
Essa conquista se deve às ações implementadas pelo 
Conselho Consultivo de Crédito da OCB. 

Outro ponto importante para as cooperativas 
de crédito foi o aumento do limite de financiamento 
por beneficiário, no âmbito do Programa de Capi-
talização de Cooperativas de Crédito – Procapcred, 
para até R$ 30.000,00, a cada período de 24 meses, 
possibilitando aos cooperados capitalizarem suas 
cooperativas.

Ramo Transporte
As cooperativas do ramo transporte foram be-

neficiadas pelas seguintes medidas:

• Redução da base de cálculo do Imposto de 
Renda, de 40% para 10% do rendimento bruto, decor-
rente do transporte de carga.

• Prorrogação da tolerância de 7,5% de peso 
bruto transmitido entre eixos dos caminhões.

•  Exclusão das cooperativas de transporte da 
desoneração da folha de pagamento.

• Assento de representantes do ramo na Câma-
ra de Estudos Nacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas do Ministério dos Transportes.

• Definição pela OCB de um plano contábil padrão 
pelo Comitê Contábil Tributário e emissão da Recomenda-
ção Técnica 001, disciplinando o ingresso de pessoa jurídi-
ca no quadro social de cooperativas de transporte.

Ramo Saúde
As cooperativas de saúde tiveram ampliadas as 

exclusões da base de cálculo do PIS/Cofins, por meio 
da Lei nº 12.783, de 24 de outubro de 2013, porém, em 
contrapartida, a alíquota da Cofins passou de 3% para 
4%. Mesmo assim, a economia anual para o sistema foi 
significativa. 

Ramo Educacional
Constitui-se um fórum de dirigentes e foi lançado um 

curso de pós-graduação em gestão de cooperativas de edu-
cação, com apoio do Sescoop/PR e em parceria com a PUCPR.

Ramo Agropecuário
Os dois programas do governo de apoio às co-

operativas agropecuárias - Prodecoop e Procap-Agro, 
que são destinados a financiar a agroindústria e capital 
de giro das agropecuárias, tiveram ampliados os recur-
sos disponíveis, passando de R$ 5 para R$ 5,34 bilhões. 
Já taxa de juros do Procap-Agro giro baixou de 9,0% 
para 6,5% ao ano.

Outras conquistas importantes para as coopera-
tivas agropecuárias foram as desonerações do PIS/Co-
fins das cadeias produtivas da soja, leite e dos produtos 
da cesta básica e também a desoneração da contribui-
ção para a Previdência Social da folha de pagamento 
para alguns ramos de atividades.

Os recursos destinados para alavancar os inves-
timentos das cooperativas foram liberados normal-

ATUAÇÃO DO SISTEMA OCEPAR EM APOIO AOS RAMOS
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mente pelos agentes financeiros.  Somente o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 
contratou em 2013 mais de R$ 500 milhões. Da mesma 
forma, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil continuaram 
liberando recursos, propiciando que as cooperativas 
pudessem investir no ano R$ 2,16 bilhões em novas 
fábricas, armazéns e logística.

INTERCÂMBIOS COM AS OCES E COOPERATIVAS
No decorrer de 2013, foram recepcionadas 

pela Ocepar várias delegações de lideranças da 
OCB, de Organizações de Cooperativas de outros 
estados (OCEs) e das próprias cooperativas parana-
enses.

O bom desempenho do cooperativismo do 
Paraná, a organização, e as boas práticas adotadas no 
Estado, tanto do ponto de vista da gestão de proces-
sos e procedimentos, quanto no que se refere a ideias 
inovadoras, mas que são praticáveis, foram os fatores 
que motivaram 25 cooperativistas do Espírito Santo 
a vir conhecer o modelo praticado no Estado. Com o 
mesmo objetivo, a Ocepar recepcionou a delegação 
de cooperativistas da Bahia, formada por conselheiros 
e técnicos da OCEB -Sescoop/BA, que vieram ao Para-
ná para conhecer a metodologia de trabalho adotada 
pelo Sistema Ocepar. 

Delegação de cooperativistas do Espirito Santo

Diversas delegações de cooperativistas do Pa-
raná também estiveram em Curitiba para saber mais 

detalhes sobre as ações que a Ocepar desenvolve e 
os avanços conquistados pelo cooperativismo para-
naense. 

Jovens da Integrada 

Com esse objetivo, um grupo de 20 jovens, 
entre cooperados e filhos de associados da Coo-
perativa Integrada, visitou a entidade. A iniciativa 
fez parte de um trabalho de formação de novas li-
deranças, que visa incentivar a sucessão familiar no 
campo. Depois da visita, os jovens foram conhecer 
a Colônia Witmarsum e também o Parque Histórico 
da Imigração Holandesa e a Cooperativa Batavo, em 
Carambeí. O grupo participou ainda de um treina-
mento vivencial, no Ninho do Corvo, em Prudentó-
polis, com instrutores da Cooperativa Paranaense de 
Turismo (Cooptur). 

Núcleo Feminino da C.Vale 

Também recebeu a visita de 38 mulheres, entre 
cooperadas e esposas de cooperados da C.Vale, que 

INTERCÂMBIOS COM AS OCES E COOPERATIVAS
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fazem parte dos Núcleos Femininos e do programa de 
promoção social da cooperativa. Além da passagem 
pela Ocepar, as mulheres estiveram na Lapa, onde co-
nheceram as cooperativas Bom Jesus e a Sicredi Planal-
to das Araucárias. 

A entidade recepcionou, ainda, 34 pessoas, entre 
cooperados e colaboradores da Cocari, que participam 
do MBA em Gestão de Cooperativa e, na oportunidade, 
concluíram mais um módulo do curso.  Outro grupo, 
formado por 26 mulheres cooperadas da Cooperativa 
Coasul, veio conhecer a organização do sistema coope-
rativista estadual.

Coep/PR
A Ocepar é uma das entidades parceiras do Comi-

tê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (Coep/
PR), que realizou solenidade de entrega do Prêmio Beti-
nho - Atitude Cidadã aos alunos de escolas vencedores 
na etapa paranaense que se destacaram por atitudes co-
munitárias. O Prêmio Betinho - Atitude Cidadã foi criado 
em 2008 para homenagear o sociólogo Herbert de Sou-
za, o Betinho, um dos fundadores do Coep, que é uma 
rede nacional de mobilização social criada em 1993 e se 
tornou uma das principais articuladoras de organizações 
públicas e privadas para implementação de iniciativas 
voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Presentes na solenidade de entrega do Prêmio Betinho - Atitude Cidadã

O Coep atua como uma Rede Nacional de Mobi-
lização Social, com mais de 1.100 organizações, 33.000 

pessoas e 120 comunidades. Tem suas atividades vol-
tadas para a erradicação da miséria; direitos, participa-
ção social e cidadania, meio ambiente, clima e vulne-
rabilidade. 

HOMENAGENS CONCEDIDAS
E PRÊMIOS RECEBIDOS

Troféu Ocepar 
O cooperativista Willen de Geus e o secretário de 

Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Or-
tigara, receberam o Troféu Ocepar durante a Assembleia 
Geral Ordinária, realizada no dia 1º de abril de 2013. 

A homenagem foi concedida pelos relevantes 
serviços prestados ao cooperativismo paranaense. Os 
nomes foram escolhidos em votação ocorrida durante 
o Encontro de Núcleos Cooperativos, promovido pela 
Ocepar em novembro de 2012, em Carambeí. 

Aos 87 anos, Willen de Geus é o cooperado mais an-
tigo do Paraná. Ele é sócio da Batavo desde o dia 1º de mar-
ço de 1950, onde já exerceu o cargo de diretor-presidente, 
entre 1965 e 1985, fundando os entrepostos de Ponta 
Grossa, Tibagi e Imbaú e participando da construção 
do supermercado da cooperativa e de armazéns gra-
neleiros em Carambeí. Foi ainda diretor vice-presiden-
te, no período de 1986 a 1989; diretor conselheiro de 
1959 a 1961, e conselheiro fiscal da Batavo em 1951, 
1957, 1962 e 1964. Também ocupou o cargo de dire-
tor-presidente da Cooperativa Central de Laticínios do 
Paraná Ltda (CCLPL), de 1972 a 1987, quando foi cons-
truída a indústria de iogurte. 

Norberto Ortigara, natural de Seberi, no Rio 
Grande do Sul, é técnico agropecuário formado pela 
Universidade Federal de Santa Maria e graduou-se em 
economia na Universidade Federal do Paraná. Desde 
1978 é funcionário público de carreira da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), 
onde foi pesquisador, analista de mercado, diretor ge-
ral e secretário adjunto. Foi superintendente e secretá-
rio municipal do Abastecimento de Curitiba entre os 
anos de 2006 e 2010. Está no comando da Seab desde 
2011 e é associado da cooperativa Bom Jesus, na Lapa.

HOMENAGENS CONCEDIDAS E PRÊMIOS RECEBIDOS
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Norberto Ortigara e esposa, Willen de Geus, Ignácio Aloysio Donel e esposa

Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná” 
Na mesma assembleia, a Ocepar homenageou o 

ex-presidente da entidade, Ignácio Aloysio Donel, com 
o Troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná”. Donel é de 
São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, onde nasceu 
no dia 13 de fevereiro de 1936. Chegou ao Paraná em 
1964, no município de Missal e, no ano seguinte, assu-
miu a gerência da cooperativa Camasil, que mais tarde 
passou a ser chamada de Cotrefal e atualmente é a Co-
operativa Lar Industrial. Ele presidiu a Cotrefal entre mar-
ço de 1968 e março de 1973 e foi reeleito em fevereiro 
de 1979, permanecendo como presidente até 1991. Foi 
vice-presidente da Ocepar de 1987 a 1989, reeleito em 
1990, quando assumiu a presidência da entidade. 

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 

A área é composta por 5 profissionais, 2 deles 
com doutorado e 3 com mestrado. Para facilitar as ações 
e focar nas especialidades de cada colaborador, a atua-
ção da área foi dividida em 5 assessorias específicas: 

• Estudos técnicos  e econômicos
• Assistência técnica
• Mercado e conjuntura
• Ambiental
• Pecuária

Assessoria em estudos técnicos e econômicos
Responsável pela elaboração de estudos e pro-

jetos com o objetivo de dar embasamento aos pleitos 
do setor e produzir materiais técnicos de apoio para as 
atividades das cooperativas. 

Elaborados
• Levantamento, análise e tabulação dos dados 

econômicos e ações sociais realizadas pelas cooperativas.
• Projeções de produção brasileira de grãos até 

o ano de 2022.
• Análises e interpretações das legislações, nor-

mas e políticas governamentais para o setor agropecuário.  
• Propostas para modernização dos normativos 

de crédito rural especialmente nos temas relacionados 
com as cooperativas. 

• Documento com sugestões para aperfeiçoamen-
to dos programas Prodecoop, Procap-Agro e Procapcred.

Publicados
• Livro com o título “Agro Conjuntura e Coope-

rativismo”.
• Artigo “Trigo - Cenários para a produção” 

(Agroanalysis).
• Estudo “Tarifas de pedágio - Impacto sobre o 

agronegócio do Paraná”, publicado na Revista Agroa-
nalysis, e dois estudos sobre o impacto do reajuste das 
tarifas do pedágio no Paraná.

• Estudo “O desenvolvimento das cooperativas 
do Paraná” (Anuário de Hohenheim-Alemanha).

• Estudo “Estratégia de pesquisa e inovação 
para cooperativas do Estado do Paraná” (Paraná Coo-
perativo técnico e científico).

• Documento sobre propostas do setor coope-
rativista para a definição da política governamental para 
a safra de inverno de 2014 e para safra de verão 2013/14.

• Estudos para estimar os custos de recepção, 
secagem e limpeza de soja, milho e trigo da safra 
2013/2014.

• Atualização trimestral dos custos de produ-
ção das principais culturas e explorações em que as 
cooperativas estão envolvidas.

• Levantamento dos projetos de investimen-
to das cooperativas previstos para os anos de 2013 e 
2014.

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 
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• 15 edições do Informativo Agrosafras sobre os pre-
ços internacionais da soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, 
evolução da safra nos Estados Unidos, América do Sul.

• 6 Informes Agroeconômicos, 10 informes pe-
cuários e 7 relatórios de acompanhamento do desem-
penho das cooperativas nas exportações.

Assessoria à assistência técnica 
Treino e visita
Realização de cinco encontros do programa 

“Treino e Visita” para um público de 150 profissionais, 
com ênfase nas culturas de soja, milho e trigo. O pro-
grama é realizado em parceria entre o Sistema Ocepar, 
Embrapa, Emater e Iapar.

Encontro “Treino & Visita”, em Londrina

Fórum Agronômico
Realizados dois Fóruns Agronômicos, sendo um 

em Cascavel, nas dependências da Coodetec, com a 
presença de 97 profissionais de cooperativas e outro 
na Embrapa, em Londrina, com 55 participantes.

 Fórum Agronômico realizado em Cascavel

Fórum de produção florestal
Realizadas duas reuniões do Fórum de produção 

florestal com a participação de 30 técnicos. Os princi-
pais temas discutidos foram: tecnologias de produção 
florestal e mercado para madeira. 

Fórum de Agricultura Familiar
Realizadas três reuniões com a participação de 

técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
Emater e das cooperativas para melhorar o entendi-
mento do funcionamento do Pronaf. 

Curso para formação de classificadores
Realizado um curso para formação de classifica-

dores de grãos, homologado pelo Ministério da Agri-
cultura, em Cascavel com a participação de 35 profis-
sionais.

Assessoria em mercado e conjuntura
Atuação junto aos profissionais das cooperati-

vas, com objetivo de apoiá-los nas questões relaciona-
das à comercialização e armazenagem de grãos, tais 
como: coordenação de reuniões técnicas, adequação 
dos normativos de classificação de produtos, orien-
tação sobre a política de garantia de preços mínimos 
buscando atender demandas das cooperativas, em 
especial, nos momentos de dificuldade de comercia-
lização. 

Determinadores de umidade
Participação das reuniões com as cooperativas 

e com o Inmetro para analisar a Portaria n° 217/2012, 
que estabeleceu novos parâmetros para determina-
dores de umidade de grãos. Na reunião com o Insti-
tuto Nacional de Metrologia foi demonstrado o forte 
impacto negativo de uma eventual implementação 
dos requisitos da portaria para as cooperativas e para 
o agronegócio brasileiro. Como resultado, ficou acor-
dado que o Inmetro irá exigir apenas dos fabricantes 
dos determinadores de umidade o cumprimento dos 
novos requisitos e que os determinadores de umidade  
conhecidos como “Universal” permanecerão em uso 
até setembro de 2015.

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 
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Curso de pós-graduação em armazenagem 
Iniciado o curso de pós-graduação em armazena-

gem e pós-colheita, em Londrina, com a participação de 
35 técnicos, em parceria com a Unifil e a Embrapa.

Curso de pós-graduação em armazenagem em Londrina

Fórum de Mercado

Coordenação de três Fóruns de mercado reali-

zados em Cafelândia do Oeste, Curitiba e Pato Branco, 

contando com a participação de 230 profissionais. Os 

temas tratados nos fóruns foram políticas para a safra 

de verão 2013/14, as perspectivas da economia bra-

sileira e mundial e as tendências de mercado para as 

commodities agrícolas.

Fórum de mercado em Pato Branco

Fórum das Fiações
Realizadas quatro reuniões do Fórum das fiações 

com participação de 85 profissionais. Os principais ob-
jetivos foram avaliar as tendências de mercado e tomar 

decisões para buscar resultados positivos na aquisição 
de matérias primas e na comercialização da produção 
do setor.

Fórum das Fiações em Maringá

Curso de pós-graduação
Dando continuidade às ações para profissiona-

lização da gestão em comércio internacional e para 
aperfeiçoamento da atuação no setor de varejo das co-
operativas, foi iniciado, em 2013, em Cascavel, o curso 
de pós-graduação “Gestão de Comércio Internacional 
e Varejo”, com a participação de 43 profissionais.

Curso de comercialização agrícola
Coordenação do curso de comercialização agríco-

la, que abordou as principais estratégias de comercializa-
ção de grãos, os fundamentos do mercado agropecuário, 
variáveis de formação de preços, análise de oferta e de-
manda e contratos futuros. A capacitação foi realizada em 
Maringá, com a participação de 22 profissionais.

Zoneamento do milho 
Elaboração de estudo e propostas para alteração 

do zoneamento do milho safrinha 2014 para diversos 
municípios da região noroeste do Paraná.

Assessoria ambiental 
As atividades na área de meio ambiente se concen-

traram no atendimento às demandas relativas ao Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) que, mesmo não re-
gulamentado, gerou a necessidade de muitos esclareci-
mentos, retificações e intervenções para alinhamento do 

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 
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sistema com a legislação federal e até mesmo ajustes den-
tro do estado. Além disso, temas como Código Florestal, 
assuntos relacionados ao pagamento de taxas ambientais 
ao Ibama, recursos hídricos, resíduos sólidos e logística re-
versa foram assuntos muito discutidos ao longo do ano.

Fórum do Meio Ambiente
Foram realizadas cinco reuniões do Fórum de 

Meio Ambiente com a participação de 104 pessoas para 
debater os assuntos relacionados à legislação ambien-
tal, especialmente sobre os poluentes atmosféricos, lo-
gística reversa, Código Florestal, biogás e taxa ambiental.

Fórum de Meio Ambiente

Programa de coleta do BHC 
Foram concluídas as ações do programa de re-

colhimento e destinação de BHC e outros agrotóxicos 
proibidos por lei no Estado, tendo sido realizadas qua-
tro reuniões para equacionar problemas.

Código Florestal
O Código Florestal continua sendo o assunto 

que mais demanda trabalho e ações, tendo sido reali-
zadas mais de 16 ações durante o ano.

No início de 2013, as discussões se concentra-
ram nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
que foram impetradas contra o novo Código Flores-
tal Brasileiro. Neste período, foram realizadas diversas 
ações com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com 
o objetivo de discutir as regras para implementação 
da lei no estado, uniformizar os entendimentos e, prin-
cipalmente, construir em conjunto orientação única 
para o produtor rural. 

Apresentação do IAP sobre o Código Florestal 

No mês de abril foram capacitados 20 técnicos 
das cooperativas para operacionalizar o sistema de ca-
dastro ambiental rural desenvolvido pelo Ibama. Como 
resultado, foi produzido um material com críticas e su-
gestões para melhoria do sistema, sendo que boa par-
te das reivindicações foram atendidas. 

Houve a realização de cinco palestras sobre o 
Código Florestal nos seguintes locais: na Comissão de 
Meio Ambiente do Crea (fevereiro), na Assembleia Le-
gislativa do Paraná (junho), na cooperativa Integrada 
(junho), na Unicampo (junho) e na Coopagrícola (se-
tembro). 

Três treinamentos sobre as últimas atualizações 
da legislação ambiental foram promovidas em conjun-
to com a OCB e o Ministério de Meio Ambiente nas 
cidades de Cascavel, Maringá e Ponta Grossa, tendo 
como público os técnicos das cooperativas, soman-
do115 participantes. 

Treinamento realizado na Unicampo, em Maringá

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 
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Comitê de Bacia e Conselho
de Recursos Hídricos

Participação em duas reuniões do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Rio Tibagi, duas do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Alto Iguaçu, duas do Conselho 
de Estadual de Recursos Hídricos, uma do Comitê de 
Bacias do Litoral, uma do Comitê Interestadual da Ba-
cia do Rio Paranapanema e duas da Câmara Técnica 
Institucional e Legal (CTIL), para discutir regimentos e 
minutas de decretos no Instituto das Águas.

Reunião Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Neste ano, a Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu 
será o primeiro comitê a iniciar a cobrança pelo uso da 
água dos grandes consumidores.

Poluentes atmosféricos

Reunião com o IAP sobre poluentes atmosféricos 

Este tema teve grande relevância durante o ano 
de 2013, em virtude de problemas com o recebimento 
da safra de milho no Oeste e Norte do Estado. Diversas 

denúncias de moradores foram apresentadas junto ao 
Ministério Público e ao Instituto Ambiental do Paraná. 
Para resolver os problemas, foi realizada uma reunião 
com diretor do departamento de Licenciamento Am-
biental do IAP, em cuja oportunidade foram apresenta-
das as propostas das cooperativas. 

Outro tema tratado foi a adequação da Resolu-
ção Sema 54/06, buscando retirar algumas exigências 
que impactavam negativamente nas atividades agro-
pecuárias e agroindustriais.

Revogação do Sisleg
Participação de reuniões no IAP sobre a regula-

mentação do Código Florestal e, como resultado das 
discussões, o governo do Estado aprovou o Decreto 
Estadual  n° 8680/13, que instituiu o Sistema de Cadas-
tro Ambiental Rural no Paraná e revogou o antigo Sis-
tema de Gerenciamento Ambiental (Sisleg). 

Reunião sobre o Sisleg no IAP

APA da Escarpa Devoniana
Criação de um Conselho Gestor da Área de Pro-

teção Ambiental da Escarpa Devoniana, localizada nos 
Campos Gerais, no mês de julho, e realizadas três reuni-
ões para discutir a aprovação do seu regimento interno. 

Curso de especialização em energias renováveis
Foi concluído o curso de especialização em 

Energias Renováveis, com ênfase em biogás, realizado 
no Parque Tecnológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, e 
que contou com a participação de 30 profissionais de 
cooperativas.

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 
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Assessoria pecuária
Comitê Estadual de Sanidade Avícola 
Participação no Comitê Estadual de Sanidade 

Avícola (Coesa) para acompanhamento dos progra-
mas de sanidade avícola no Estado. Em 2013 ocor-
reram duas reuniões para discutir questões que vêm 
repercutindo na avicultura paranaense na área de sa-
nidade avícola. A Ocepar foi incluída como entidade 
integrante do Comitê.

Comitê Estadual de Sanidade Suídea (Coesui) 
O Comitê Estadual de Sanidade Suídea tem 

como objetivo geral propor medidas e ações direcio-
nadas à proteção e aprimoramento das práticas de 
defesa da sanidade de suínos, assegurando que todas 
as medidas sejam tomadas com maior rigor científico 
no âmbito estadual. Em 2013, foram realizadas 03 reu-
niões.

Fundepec
Em 2013 foi criado no Fundepec o Comitê de 

Bem-Estar Animal, com objetivo de estudar o enqua-
dramento dos abatedouros à Instrução Normativa n° 
03 (IN3), que estabelece os procedimentos de manejo 
pré-abate e abate humanitário de animais.

Brucelose e tuberculose 
Três portarias da Agência de Defesa Agrope-

cuária do Paraná (Adapar) foram publicadas e tor-
naram mais rígidas as normas para fornecimento 
e recebimento de leite na indústria paranaense. 
Diversas reuniões foram realizadas para apresen-
tar sugestões à Agência com objetivo de facilitar a 
adequação dos produtores e das indústrias às no-
vas normas.

Câmara integrados 
Durante o ano de 2013 foram realizadas 5 reu-

niões entre representantes das agroindústrias inte-
gradoras, cooperativas e lideranças dos sindicatos 
dos integrados dos principais estados produtores 
brasileiros, liderados pela União Brasileira de Avicul-
tura (Ubabef ).

Fórum da Pecuária
Realização de 3 fóruns para profissionais da avi-

cultura, suinocultura e pecuária leiteira, objetivando a 
discussão de assuntos relacionados a tecnologias de 
produção, sanidade e perspectivas de mercado para 
o setor.  Participaram dos fóruns 123 profissionais das 
cooperativas que atuam no setor de carnes e leite.

Fórum da Pecuária

Pós-graduação em pecuária leiteira
Lançada a primeira turma de pós-graduação em 

Pecuária de Leite, que conta com 40 profissionais do 
setor leiteiro, tendo sido realizados em 2013 quatro 
módulos do curso.

Curso de pós-graduação em pecuária leiteira

Aperfeiçoamento dos
profissionais em Extensão Rural
Realizados 5 cursos ao longo do ano, 3 na região 

oeste do Estado e 2 na região Centro-Sul, nos quais par-
ticiparam 98 profissionais das áreas técnicas da pecuária 
que atuam na extensão e no fomento da produção pe-
cuária.

ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA ECONÔMICA 
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Curso de extensão rural

Suinocultura
Parceria com Embrapa Aves e Suínos sobre me-

lhoria no manejo reprodutivo de matrizes e leitões, na 
produção de suínos, contou com a presença de 28 téc-
nicos em duas turmas.

Foi realizado um evento, em parceria com o 
hospital veterinário da PUC/Toledo, com  a participa-
ção de 15 profissionais e que teve uma abordagem 
teórica e prática para atualização dos conhecimentos 
em necropsia para coleta e envio de material para 
diagnóstico. 

Fóruns e cursos  realizados
pela área técnica e econômica

Participações em grupos
e comissões pela área técnica

CER Proagro
Participação em 3 reuniões da 5ª turma de jul-

gamento da Comissão Especial de Recursos do Proa-
gro - CER/Proagro, tendo sido julgados 480 processos 
pendentes de produtores rurais.

Câmara de Agronomia - Crea
Participação em 12 reuniões da Câmara Espe-

cializada de Agronomia e nas reuniões do Plenário do 
Crea, com o objetivo de contribuir com propostas para 
o aperfeiçoamento do exercício da profissão de enge-
nharia e agronomia no Estado do Paraná. 

Câmara Setorial das Culturas de Inverno
Em 2013, a coordenação da Câmara Setorial das 

Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento foi exercida pelo gerente da Ocepar, 
Flávio Turra. A Câmara é composta por 30 entidades de 
representação da cadeia produtiva das culturas de in-
verno. No ano, foram realizadas 4 reuniões, tendo sido 
discutidos temas como adequações nas políticas de 
crédito rural, seguro rural, comercialização, importação 
e apoio ao escoamento da produção.

Foi aprovada pela Câmara Setorial uma pro-
posta de consenso do Plano Safra para as culturas 
de inverno de 2014, entregue ao secretário de Polí-
tica Agrícola do Ministério da Agricultura. A Câmara 
atuou também junto à Anvisa, viabilizando a prorro-
gação dos atuais limites de tolerância de micotoxi-
nas para 01 de janeiro de 2017, beneficiando toda a 
cadeia produtiva do trigo, da cevada e do milho de 
safrinha. 

ASSESSORIA JURÍDICA

A preocupação da área jurídica do Sistema Oce-
par em realizar uma assessoria técnica e apurada foi 
novamente uma constante em 2013, haja vista as 33 
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viagens realizadas pelo coordenador jurídico, o asses-
soramento direto a 12 cooperativas em questões espe-
cíficas, a emissão de 52 pareceres técnicos e jurídicos, 
a redação de 05 estudos/artigos técnicos sobre Direito 
Cooperativo e o assessoramento diário à Ocepar e às 
cooperativas registradas, destacando o acompanha-
mento especial de 10 assuntos prioritários, por exem-
plo: ato cooperativo (discussão da Lei Complementar), 
reforma da Lei 5.764/71, PL 03 - Lei Cooperativista, 
royalties Monsanto, Ibama (TCFA), CAR e ADIs contra 
o texto do Código Florestal,  aplicações financeiras 
da Ocepar, novo Código Comercial, questão Funrejus, 
custas judiciais e extrajudiciais, regulamentação da Lei 
das cooperativas de trabalho, de nº 12.690/2012.

Ato Cooperativo 
O ano de 2013 demandou um grande esforço 

do Direito Cooperativo e tributário, pois a área jurídica 
da Ocepar esteve na coordenação, a pedido da OCB, 
do grupo técnico que negociou, junto com a Câmara 
dos Deputados, Casa Civil e Receita Federal do Brasil, o 
texto da Lei Complementar que regulará o adequado 
tratamento tributário ao ato cooperativo, um anseio 
do sistema desde 1988. 

Nas reuniões e discussões, ficou claro que exis-
tem arestas a serem aparadas, pois defendemos a não 
incidência de tributação do ato cooperativo, a inclusão 
do ramo consumo, o reconhecimento do ato médico 
(ato necessário/acessório) e a regulamentação de ope-
rações do ramo crédito, além, naturalmente, de uma 
definição clara do alcance do tratamento tributário. 
Há um compromisso da Receita Federal do Brasil de 
estudar as questões e a redação proposta pelo setor e 
posicionar-se em 2014.

Nova Lei Geral do Cooperativismo 
No último bimestre de 2013, a tramitação do 

PLS nº 03 (novo marco legal regulatório das socieda-
des cooperativas) avançou. O coordenador jurídico da 
Ocepar formulou uma série de análises e proposituras 
de textos, juntamente com a OCB, para aperfeiçoar a 

minuta de lei que regulamentará as cooperativas em 
substituição da Lei nº 5.764/71. 

A moratória, a conceituação societária do ato 
cooperativo, os certificados de crédito cooperativo, 
contratos de parceria, o registro compulsório e a filia-
ção de cooperativas, conceito de entidade de repre-
sentação nacional, são alguns dos pontos relevantes 
que foram objeto de atenção e estudo.  Desta forma, o 
ano de 2014 promete mudanças intensas na legislação 
cooperativista.

Fórum Jurídico
O Fórum Jurídico de 2013 deste ano aconteceu 

em 26 de novembro, abordando as alterações do Có-
digo de Processo Civil. O juiz federal da 5ª Vara Cível 
da Justiça Federal de Joinville, Vicente Ataíde Junior, 
ministrou palestra sobre o tema sob o ponto de vista 
da magistratura. Já a procuradora do Banco Central, Li-
liane Busato, tratou a questão a partir do ponto de vista 
da advocacia.

No evento também foi instaurado o Fórum Jurí-
dico Virtual das Cooperativas Paranaenses, plataforma 
fechada que visa estabelecer elo e maior proximidade 
entre os profissionais do direito que atuam nas coo-
perativas, para possibilitar um ambiente de discussão 
e legitimar posições técnicas da Ocepar e embasar a 
OCB, nos moldes do que foi instalado pela OCB, para 
capilarizar notícias e posicionamentos.

Fórum Jurídico

ASSESSORIA JURÍDICA
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Valorização do cooperativismo 
Foi realizada campanha de valorização do coo-

perativismo, veiculada de novembro de 2012 a abril de 
2013, nas emissoras de televisão RPC, SBT e Band. Foram 
quatro filmes com 1.220 inserções. Peças publicitárias 
também foram divulgadas em todo Paraná por meio de 
emissoras de rádio, internet, jornais e revistas das coo-
perativas, no mesmo período. No rádio, houve repetição 
dos comerciais de dezembro de 2013 a março de 2014. 
A campanha teve como objetivo mostrar ao público os 
principais atributos que o cooperativismo oferece. 

Programa de rádio
A Ocepar mantém parceria com a Webcom Bra-

sil, responsável pela produção de matérias jornalísticas 
que são inseridas no portal de internet da Central, fi-
cando à disposição das emissoras de rádio. Também 
são veiculadas no site da Ocepar. Diariamente, mais de 
100 emissoras paranaenses utilizam o material nos seus 
programas. Em 2013 foram produzidas 151 matérias 
(áudios) que tiveram 2.888 acessos e 1.622 downloads.

Prêmio Ocepar de Jornalismo

Evento de lançamento do 10º Prêmio de Jornalismo

O Prêmio Ocepar de Jornalismo é outra forma de 
divulgação do cooperativismo. O concurso é reconheci-
do pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) como um 
dos melhores do Brasil, devido à sua continuidade e for-
ma como é realizado. A iniciativa conta com patrocínio 

do Sicredi Paraná e Unimed Paraná, e apoio dos Sindica-
tos dos Jornalistas Profissionais do Paraná e do Norte do 
Paraná e Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

Em 2013, o Prêmio atingiu a sua décima edição, 
contando com as categorias jornalismo impresso, ra-
diojornalismo, telejornalismo, mídia cooperativa, uni-
versitário, que se destina aos acadêmicos de Jornalismo, 
bem como, Especial Unimed, voltado apenas à saúde, 
Especial Crédito, relativo ao cooperativismo de crédito e 
Prêmio Destaque Jornalismo Paranaense.

O 10º Prêmio Ocepar de Jornalismo foi lançado 
em eventos realizados nas cidades de Curitiba, Casca-
vel, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Guarapuava, Apu-
carana, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Pato Bran-
co, Marechal Cândido Rondon e Toledo, com mais de 
495 jornalistas e lideranças. A cerimônia de premiação 
será realizada em maio, durante a Expocoop 2014.

Fóruns dos Profissionais de Comunicação 
Realizados dois eventos no ano, que contaram 

com a presença de 100 participantes. O primeiro, no 
dia 24 de setembro, em Curitiba, teve as atividades 
conduzidas por profissionais da Escola de Criatividade 
de Curitiba, dentre eles, o publicitário Eloi Zanetti. O 
tema trabalhado foram as técnicas, atitudes e com-
portamentos necessários para o desenvolvimento do 
pensar de forma criativa. 

1º Fórum dos Comunicadores

O segundo evento foi realizado nos dias 18 e 19 
de novembro, na sede Cocamar, em Maringá, como 
parte das comemorações dos 50 anos da cooperativa. 
A consultora e escritora Martha Gabriel ministrou pa-

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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lestra sobre “Inovação e criatividade”. Um de seus livros 
mais conhecidos é “Marketing na era digital”, conside-
rado uma das melhores obras do gênero. 

Os participantes também assistiram aos debates 
do Fórum Nacional de Agronegócios, promovido pela 
Rádio CBN Maringá. O segundo dia do evento teve a pre-
sença do jornalista Jorge Cury Neto, que falou sobre “Voi-
ce Design, um novo conceito de comunicação”. A pro-
gramação foi encerrada com um debate sobre o futuro 
do jornalismo e os desafios frente às novas tecnologias.

Atendimento à imprensa
Foram realizados mais de 350 atendimentos 

a meios de comunicação do Paraná e de outros 
estados. Também foram elaborados textos jorna-
lísticos (releases) e artigos assinados, inseridos 
em diversos jornais e revistas, inclusive de coope-
rativas.  Ao todo, foram publicados quatro artigos 
assinados e respondidas 25 entrevistas por escrito. 
Destaque ainda para o Encontro Estadual de Coo-
perativistas Paranaenses, ocorrido em 6 dezembro, 
que contou com  a presença de 14 diferentes  veí-
culos de imprensa fazendo a cobertura do evento. 
No mesmo dia, a assessoria de Comunicação da 
Ocepar produziu 14 matérias sobre o Encontro e 
postou 42 fotos no Portal Paraná Cooperativo. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

PUBLICAÇÕES

Revista Paraná Cooperativo
Publicada conjuntamente pela Ocepar e Sescoop/PR, em seu 
oitavo ano de circulação, a Revista Paraná Cooperativo se con-
solidou como um importante canal de interatividade com a 
opinião pública e o sistema cooperativista, tendo, inclusive, 
passado por uma reformulação gráfica, com objetivo de mo-
dernizar o seu padrão editorial.

Em 2013, foram publicadas 11 edições, incluindo a especial de final de ano, intitulada “Ações de Respon-
sabilidade Social das Cooperativas Paranaenses”. Com uma tiragem mensal de 6 mil exemplares, a revista 
é enviada para mais de 5 mil endereços, entre os quais cooperativas, técnicos, dirigentes, cooperados, 
instituições públicas e privadas, autoridades e órgãos oficiais.

Revista Paraná Cooperativo - Técnico Cientifico
Publicadas em 2013 as edições números 6 e 7 da Revista Paraná Cooperativo - Téc-
nico Cientifico, em parceria com o ISAE/FGV - Instituto Superior de Administração 
e Economia e Fundação Getúlio Vargas, contendo os trabalhos dos alunos de pós-
-graduação dos profissionais das cooperativas.

Informe Paraná Cooperativo 
Publicação diária contendo notícias sobre o cooperativismo e atividades realizadas pela Ocepar, Sescoop/
PR, e Fecoopar. Enviado por meio eletrônico para 3,5 mil endereços, é publicado simultaneamente no Portal 
Paraná Cooperativo. No ano, foram produzidas 248 edições.
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BIBLIOTECA

Ao longo do ano, a biblioteca do Sistema 
Ocepar realizou empréstimos de 380 volumes e 
prestou atendimento a 25 pesquisas específicas 
para elaboração de dissertações, teses e trabalhos 
de conclusão de cursos de pós-graduação. Também 
adquiriu livros novos e fez assinaturas de periódicos, 
bem como o registro e preparo bibliográfico de 53 
títulos novos. Coube ainda ao setor a coordenação 
dos trabalhos de digitalização do jornal Paraná Co-
operativo, desde a primeira edição, publicada em 1 
de junho de 1972, até o número 447, de dezembro 
de 1998. Entre as atividades desenvolvidas estive-
ram ainda a revisão da publicação Agro Conjuntura 
e Cooperativismo, a elaboração de 10 resenhas de 
livros disponíveis na biblioteca para publicação na 
Revista Paraná Cooperativo, o apoio na tradução de 
entrevistas concedidas por personagens do coope-
rativismo internacional à Revista Paraná Cooperativo 
e a atualização de informações no Portal Paraná Co-
operativo.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Modelo de gestão 
O Sistema Ocepar vem organizando, ao longo 

dos anos, uma série de ações com objetivo de melho-
rar o desenvolvimento das potencialidades das pesso-
as, buscando a valorização profissional, a premiação 
pelos resultados alcançados, a ampliação do programa 
de educação cooperativa, investindo na melhoria do 
clima organizacional e assegurando aos colaboradores 
o acesso a benefícios econômicos, de saúde e de for-
mação.

Há um conjunto de normas internas que orien-
tam a gestão de pessoas, como utilização de equipa-
mentos de informática e de veículos, banco de horas, 
apoio à formação profissional, requisições de pas-
sagens, prestação de contas de viagens, ética profis-
sional, dentre outras. Essas regras possibilitam que o 
colaborador concentre seus esforços na atividade fim, 
fortalecendo o processo de gestão de pessoas e indi-
cando horizontes para investimentos na melhoria da 
qualidade do trabalho.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SISTEMA OCEPAR

Encarte especial 
Foi produzido um caderno 
especial sobre as conquis-
tas do Sistema Ocepar.

Folder
Cooperativismo
paranaense
Publicado folder sobre o de-
senvolvimento sustentável no 
campo e na cidade, com tira-
gem de 3.000 exemplares.

Relatório Anual
Publicação contendo o relatório das atividades realizadas e a prestação de contas 
relativas ao ano de 2012, bem como o plano de ação para 2013 do Sistema Ocepar, 
compreendendo a Ocepar, o Sescoop/PR e a Fecoopar.
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Reunião da superintendência com a equipe do Sistema Ocepar

Dispõe de planejamento anual de ações, onde 
constam as metas a serem atingidas para cada área e 
colaborador. Como forma de medir os resultados, as 
atividades são monitoradas e desenvolvidas com regis-
tro nos sistemas corporativos, que minimizam os riscos 
de ocorrência de erros, garantindo, assim, a transpa-
rência da gestão.

Plano anual de metas de atividades
O processo de planejamento das atividades do 

Sistema Ocepar inicia nos Encontros de Núcleos Coo-
perativos, realizados no final do ano anterior, ocasião 
em que as lideranças discutem e definem as diretrizes 
básicas para o ano seguinte. As propostas são avalia-
das pela equipe técnica e adequadas ao orçamento 
disponível, submetidas à apreciação dos diretores e 
conselheiros e levadas para validação pela Assembleia 
Geral Ordinária.

O Plano de Atividades aprovado pela Assembleia 
Geral é transformado em metas gerais e individuais, dan-
do origem ao Plano de Metas, que estabelece as ações a 
serem atingidas pelas entidades e por  colaborador. 

O plano sofre ajustes e adequações duas vezes 
por ano, objetivando adequar novas demandas das co-
operativas, tendo em vista a necessidade de observar a 
evolução da conjuntura econômica do país e os planos 
de desenvolvimento das cooperativas, que são aprova-
dos em suas assembleias gerais. 

Avaliação de desempenho
A avaliação do desempenho dos colaboradores, 

com o propósito de acompanhar e validar a realização 
das atividades constantes no Plano de Metas, é realiza-
da inicialmente pelo gerente ou coordenador da área 
e, na sequência, por uma comissão interna, que analisa 
o cumprimento meta a meta e avalia os índices indivi-
duais e globais alcançados pelos colaboradores. 

Essa forma de avaliação é transparente e tem se 
mostrado como uma importante ferramenta de acom-

panhamento da execução das ações estabelecidas e 

de estímulo aos colaboradores, que passaram a ter 

uma diretriz definida e uma possibilidade de recebe-

rem feedback e premiação pelo trabalho realizado.

Plano de desenvolvimento individual
O programa visa aperfeiçoar os conhecimentos 

dos colaboradores em novas ferramentas e metodolo-

gias que lhes possibilitem qualificar os serviços presta-

dos às cooperativas. 

Mediante as diretrizes e o Plano de Metas fi-

xado, cada funcionário apresenta sua demanda por 

capacitação, que é examinada pelos gerentes, coor-

denadores e pelo superintendente, que avaliam as 

demandas com a real necessidade da função e dis-

ponibilidade de orçamento. A realização dos treina-

mentos programados pelo funcionário integra seu 

plano de desenvolvimento profissional e é conside-

rado para efeito da participação no prêmio anual. 

Cada colaborador participou, em média, de 48 horas 

de treinamento no ano.

Em 2013, foram contemplados 26 cursos de 

curta e média duração, 4 cursos de graduação, 15 pós-

graduações e 2 cursos de mestrado, referentes a be-
nefícios oferecidos aos empregados como incentivos 
à formação profissional. O programa de bolsas de es-
tudo demonstra o compromisso do sistema em formar 
e garantir aos colaboradores a reciclagem, aperfeiçoa-
mento e melhor desempenho na carreira.

Prevenção de acidentes
Os colaboradores estão representados em um 

comitê interno de segurança e saúde que monitora os 
riscos de acidentes internos.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SISTEMA OCEPAR
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Há também uma equipe que acompanha as 
condições da frota de veículos, fazendo a checagem 
na saída e retorno dos automóveis, evitando expor os 
colaboradores a qualquer risco de acidente decorrente 
de falha mecânica.

Clima organizacional
O Sistema Ocepar realizou, em 2013, uma pro-

gramação de desenvolvimento de equipes, com apoio 
de profissional especializado, cujo com objetivo foi 
avaliar a comunicação interna e as opiniões dos cola-
boradores sobre o clima organizacional. De posse dos 
resultados, foi realizado um Programa de Coaching 
para avaliar os pontos indicados na pesquisa e estabe-
lecer um cronograma de ações com intuito de envol-
ver todos na construção de um ambiente de trabalho 

produtivo, seguro e saudável, propiciando aos colabo-
radores a melhoria da gestão individual e coletiva e a 
qualidade de vida.

Reunião da equipe do Sistema Ocepar para avaliação de resultados de 2013
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR
CNPJ 75.038.513/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO

CIRCULANTE 10.098.296,43 8.999.445,22
Caixa e Equivalente de Caixa

    Caixa
    Bancos conta movimento

  Direitos Realizáveis
    Direitos realizáveis
  Créditos de terceiros

  Ativo Financeiro
    Aplicações financeiras

  Despesas Antecipadas
    Seguros
    Assinaturas de periódicos
     

NÃO CIRCULANTE
  Investimentos

    Ações em telecomunicações
  Outras participações 

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

  Intangível
    Direitos de uso de softwares
    (-) Depreciação acumulada

ATIVO TOTAL

25.168,27
6.957,77

18.210,50
375.159,28
324.461,56

50.697,72
9.692.289,69

9.692.289,69
5.679,19
4.634,10
1.045,09

9.532.215,54
27.950,25

9.940,72
18.009,53

9.440.744,28
4.989.214,40
3.442.785,60

455.359,19
314.373,25
385.522,45
262.617,86

60.536,80        
(469.665,27)

63.521,01
83.187,80           

(19.666,79)
19.630.511,97

19.535,09
5.989,93

13.545,16
786.729,23

55.685,98
731.043,25

8.186.634,53
8.186.634,53

6.546,37
4.066,74
2.479,63

9.628.868,44
18.128,16

9.940,72
8.187,44

9.574.447,74
4.989.214,40
3.442.785,60

442.353,58
276.078,35
404.073,75
262.617,86

55.848,74
(298.524,54)

36.292,54
45.131,57
(8.839,03)

18.628.313,66

NOTA 4

 

 
NOTA 5

2013 2012
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SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR
CNPJ 75.038.513/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
PASSIVO

CIRCULANTE 1.138.407,29 2.495.613,20
Contas a pagar

    Obrigações sociais
    Consignações a recolher
    Provisão de férias e encargos
    Provisão de gratif. anual e enc.
     

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
    Patrimônio social
    Reserva de capital 
    Ajuste de avaliação patrimonial
    Ajuste de exercícios anteriores
    Superavit do exercício
     

PASSIVO TOTAL

293.653,81
106.517,74 

82.253,24
398.354,02
257.628,48

18.492.104,68
9.504.035,39
1.626.858,97
4.910.883,90

-
2.450.326,42

19.630.511,97

1.662.559,80
99.216,91
68.623,69

426.566,55
238.646,25

16.132.700,46
7.842.288,89
1.626.858,97
5.001.806,10

50.203,77
1.611.542,73

18.628.313,66

NOTA 6
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2012

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31 DE DEZEMBRO

RECEITAS 6.642.236,57 5.675.529,75
Contribuição cooperativista

Contribuição autogestão
Receitas de manutenção

Contribuição sindical
Convênios

 
DESPESAS

Pessoal e encargos
Divulgação do cooperativismo

Campanha de marketing
(-) Ressarcimento marketing 

Gastos gerais
(-) Reembolso de despesas

Viagens
Comunicação

Serviços de terceiros
Manutenção de bens

Impostos e taxas
Tributárias e contribuições sociais

 
RESULTADO OPERACIONAL

 
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

Receitas
Despesas

 
RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

 
RESULTADO FINANCEIRO 

Receitas financeiras
Despesas financeiras

 
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

3.249.701,60
2.708.084,71

79.473,12
393.224,69
211.752,45

5.357.541,41
3.997.044,88

210.920,09
165.000,00

-
370.930,92

(177.564,41)
306.913,77

74.892,18
244.886,75
109.280,36

50.101,56
5.135,31

1.284.695,16

272.035,47          

331.647,17
(59.611,70)

1.556.730,63

893.595,79                   
921.421,95
(27.826,16)

2.450.326,42

2.822.974,07
2.352.478,45

73.957,96
254.010,90
172.108,37

4.978.885,54
3.798.623,68

235.908,05
2.154.454,97

(2.052.000,00)
414.103,35

(261.337,14)
291.100,40

79.362,56
174.024,52

92.236,18
48.189,34

4.219,63

696.644,21

233.220,63

334.730,68
(101.510,05)

929.864,84

681.677,89
710.530,12
(28.852,23)

1.611.542,73

NOTA 8

2013 2012
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO

INVESTIMENTOS 18.128,16 9.822,09 - 27.950,25
Quotas de Capital

Ações em Telecomunicações

IMOBILIZADO
 Edificações 

 Terrenos
Máquinas e equipamentos

 Mobiliário
Equipamentos de informática

 Veículos
Equipamentos de comunicação

(-) Depreciação acumulada

INTANGÍVEL
Bens intangíveis

(-) Amortização acumulada

TOTAL

8.187,44
9.940,72 

9.574.447,74
4.989.214,40 
3.442.785,60 

442.353,58 
276.078,35 
404.073,75 
262.617,86 

55.848,74 
 (298.524,54)

36.292,54
45.131,57 

 (8.839,03)

9.628.868,44

9.822,09
-

94.080,93
-
-

14.235,61
38.294,90
36.862,36

-
4.688,06

-

38.056,23
38.056,23

-

141.959,25

-
-

227.784,39
-
-

1.230,00
-

55.413,66
-
-

171.140,73

10.827,76
-

10.827,76

238.612,15

18.009,53
9.940,72

9.440.744,28
4.989.214,40
3.442.785,60

455.359,19
314.373,25
385.522,45
262.617,86

60.536,80
(469.665,27)

63.521,01
83.187,80

(19.666,79)

9.532.215,54

SALDO FINAL 
31.12.2013 BAIXAS INCLUSÕES SALDO INICIAL 

31.12.2012 GRUPOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

MOVIMENTAÇÃO

SALDO EM 31/12/2011
Superavit do exercício anterior

Superavit do exercício corrente
Depreciações s/ Imóveis

Outras Participações
Ajuste de exercícios ant. a 2010
Ajuste de exercícios anteriores

SALDO EM 31/12/2012
Superavit do exercício anterior

Superavit do exercício corrente
Depreciações s/ Imóveis

Ajuste de exercícios anteriores

SALDO EM 31/12/2013

PATRIMÔNIO
SOCIAL

6.390.926,94
1.430.650,45

50,00
20.661,50

7.842.288,89
1.611.542,73

50.203,77

9.504.035,39

AJUSTE DE
EXERCÍCIOS

ANTERIORES

20.661,50

(20.661,50)
50.203,77

50.203,77

(50.203,77)

0,00

AJUSTE DE
AVALIAÇÃO

PATRIMONIAL

5.092.728,30

(90.922,20)

5.001.806,10

(90.922,20)

4.910.883,90

SUPERAVIT

1.430.650,45
(1.430.650,45)

1.611.542,73

1.611.542,73
(1.611.542,73)

2.450.326,42

2.450.326,42

RESERVA DE
CAPITAL

1.626.858,97 
 
 
 

 

1.626.858,97 

  

1.626.858,97

PATRIMÔNIO
SOCIAL

14.561.826,16
0,00

1.611.542,73
(90.922,20)

50,00
0,00

50.203,77

16.132.700,46
0,00

2.450.326,42
(90.922,20)

0,00

18.492.104,68
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

ATIVIDADES
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos

Pagamentos a fornecedores e empregados

       

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

   

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de ativo imobilizado

Recebido pela venda de Imobilizado

Dividendos recebidos

       

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

   

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebido por empréstimo a longo prazo

Pagamento de passivo

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

  Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

   Caixa e equivalentes de caixa no início do período

Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período

Variação das contas caixa/bancos/equivalentes

2013
 

6.642.236,57

(5.008.858,24)

1.633.378,33

 

(132.137,16)

-

10.047,17

(122.089,99)

 

                               -   

                               -   

                               -   

1.511.288,34

8.206.169,62

9.717.457,96

1.511.288,34

2012
 

5.675.529,75

(2.884.348,13)

2.791.181,62

(178.716,31)

31.000,00

2.130,68

(145.585,63)

-

-

-

2.645.595,99

5.560.573,63

8.206.169,62

2.645.595,99



5 2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013  |   PLANO DE AÇÃO  2014

NOTAS EXPLICATIVAS

 DIREITOS REALIZÁVEIS
Adiantamentos a funcionários

Crédito de terceiros 
Campanha de marketing
Rendimentos financeiros 

TOTAL

2013
46.884,29
50.697,72

-
277.577,27

375.159,28

2012
55.685,98
56.043,25

675.000,00
-

786.729,23

NOTA 1 – Contexto operacional
O Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná - Ocepar, entidade de representação 
do cooperativismo, conforme art. 105 da Lei 5.764/71, 
sociedade simples, sem fins lucrativos, constituído em 
02/04/1971 e filiado à OCB - Organização das Coopera-
tivas Brasileiras, tem como objeto social representar e 
defender os interesses do cooperativismo paranaense, 
exercendo atividades de representação e de apoio ao 
desenvolvimento das sociedades cooperativas regis-
tradas. 

NOTA 2 – Elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras

As Demonstrações Contábeis da Ocepar levanta-
das em 31 de dezembro de 2013 comparativas com 2012 
estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade – CFC, com observância também aos pronun-
ciamentos contábeis em vigor e legislação aplicável.

NOTA 3 – Principais práticas contábeis
As Demonstrações Contábeis estão de acor-

do com os Princípios de Contabilidade, obedecidas 
às disposições das Normas Brasileiras de Contabili-
dade e vislumbrando as alterações promovidas na 
Lei nº 6.404/76, instituídas pela Lei 11.638/2007, Lei 
11.941/2009, e Resolução CFC - Conselho Federal de 
Contabilidade nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 - En-
tidades Sindicais e Associações de Classe.

a) Regimes de escrituração
As receitas são reconhecidas no resultado quan-

do do efetivo recebimento, e as despesas são reconhe-
cidas pelo regime de competência. 

b) Estimativas contábeis
São reconhecidas na contabilidade quando da 

sua realização, do recebimento e/ou pagamento.

c) Aplicações financeiras
São registradas pelo montante dos investimen-

tos acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos 
auferidos até a data do balanço. 

d) Depreciação e amortização
A depreciação ou amortização dos bens do 

Imobilizado estão computadas aos bens adquiridos a 
partir de 01/01/2010, os bens tangíveis e intangíveis 
não estão registrados por um valor maior que o da sua 
realização, seja pela venda ou pelo uso, o valor atual 
dos Ativos relevantes imobilizados e intangíveis pos-
suem evidências de seu valor recuperável.

e) Receitas de contribuições e manutenção
Provenientes da Contribuição Cooperativista 

conforme a Lei nº 5764/71, da Contribuição de Auto-
gestão e da Contribuição Sindical Patronal dos vários 
ramos do cooperativismo paranaense, e outras receitas 
com taxas e recuperações de despesas.

NOTA 4 – Direitos realizáveis
Registram-se em Direitos Realizáveis os Contra-

tos de Gestão Sescoop e Fecoopar, os adiantamentos 
concedidos aos funcionários e rendimentos financei-
ros a realizar em 2014.
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NOTAS EXPLICATIVAS

GRUPOS SALDO INICIAL 
31.12.2012

SALDO FINAL 
31.12.2013 INCLUSÕES  BAIXAS

INVESTIMENTOS
Outras participações

Ações em telecomunicações

IMOBILIZADO
Edificações 

Terrenos
Máquinas e equipamentos

Mobiliário
Equipamentos de informática

Veículos
Equipamentos de comunicação

(-) Depreciação acumulada

INTANGÍVEL
Bens intangíveis

(-) Amortização acumulada

TOTAL

      18.128,16
8.187,44 
9.940,72

9.574.447,74
4.989.214,40 
3.442.785,60 

442.353,58 
276.078,35 
404.073,75 
262.617,86 

55.848,74 
 (298.524,54)

36.292,54
45.131,57 

 (8.839,03)

9.628.868,44

9.822,09
9.822,09

-

94.080,93
-
-

14.235,61
38.294,90
36.862,36

-
4.688,06

-

38.056,23
38.056,23

-

141.959,25

-
-
-

227.784,39
-
-

1.230,00
-

55.413,66
-
-

171.140,73

10.827,76
-

10.827,76

238.612,15

27.950,25
18.009,53

9.940,72

9.440.744,28    
4.989.214,40
3.442.785,60

455.359,19
314.373,25
385.522,45
262.617,86

60.536,80
(469.665,27)

63.521,01
83.187,80

(19.666,79)

9.532.215,54

NOTA 5 – Investimentos, imobilizado e intangível - Não Circulante
Em Investimentos constam cotas de ações em telecomunicações de propriedade da entidade e quotas de capital.
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NOTA 6 – Contas a pagar
O grupo Contas a Pagar é composto por R$ 

10.879,29 a recolher em favor da OCB referente a con-
tribuições recebidas em 12/2013, R$ 31.256,58 de for-
necedores diversos, referente a produtos e serviços de 
dezembro de 2013 a serem pagos em janeiro de 2014 
e R$ 251.517,94 referentes a contrato/convênios cele-
brados em 2013  a serem pagos em 2014, perfazendo 
um total de R$ 293.653,81.

NOTA 7 – Contingências passivas
Até a data deste balanço não há contra a entida-

de contingências passivas de natureza fiscal, tributária 
ou trabalhista a serem registradas.

NOTA 8 – Outras receitas/despesas 
Conforme dispõe a alteração do art. 187, inciso 

IV da Lei 6.404/76, demonstram-se neste grupo as re-
ceitas e despesas que não provém das atividades ge-
rais da entidade, as Despesas são originárias da baixa 
de bens ativos no valor de R$ 56.643,66 e despesa do 
exercício anterior no valor de R$ 2.968,04; as Receitas 
compreendem atualização de quotas partes em coo-
perativas de crédito no valor de R$ 10.047,17 e reem-

bolso referente aluguel repassado via contrato de ges-
tão pelo Sescoop/PR no valor de R$ 312.000,00 e pela 
Fecoopar no valor de R$ 9.600,00, perfazendo um total 
do grupo Outras Receitas/Despesas de R$ 272.035,47.

NOTA 9 – Seguros contratados
A entidade é detentora de contratos de seguros 

com cobertura que abrangem os seguintes itens: 1) se-
guro empresarial contra os riscos de incêndio, queda 
de raio, explosão, implosão acidental, fumaça, queda 
de aeronave, danos elétricos, quebra de vidros, roubo/
furto de bens; 2) seguros para os veículos da frota com 
cobertura contra os riscos de incêndio, colisão e roubo, 
danos materiais e corporais, assegurados pelo valor de 
mercado; 3) seguro de vida em grupo dos funcionários 
com cobertura em casos de morte, invalidez total/par-
cial e assistência a funeral.

NOTA 10 – Eventos subsequentes
Em 31 de dezembro de 2013 até a data de reali-

zação da auditoria (31 de janeiro de 2014), não ocorre-
ram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma 
significativa a situação patrimonial, econômica e finan-
ceira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2013.

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

José Roberto Ricken
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente

NOTAS EXPLICATIVAS
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Examinamos as demonstrações contábeis da 
OCEPAR – Sindicato e Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 
2013 e as respectivas demonstrações do superávit 
ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração so-
bre as demonstrações contábeis

A administração da OCEPAR é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores inde-
pendentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigên-
cias éticas pelos auditores e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contá-
beis estão livres de distorções relevantes.

Uma auditoria envolve a execução de pro-
cedimentos selecionados para obtenção de 

evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os 
procedimentos selecionados dependem do jul-
gamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o au-
ditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis do Sindicato e Organi-
zação das Cooperativas do Paraná para planejar 
procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles in-
ternos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, 
a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis feitas pela administração, bem como a ava-
liação da apresentação das demonstrações contá-
beis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contá-

beis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da OCEPAR – Sindicato e Or-
ganização das Cooperativas do Estado do Pa-
raná em 31 de Dezembro de 2013, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cascavel, 31 de Janeiro de 2014.

Aloisio da Silva
Contador Responsável

CRC – PR Nº 026.526/O-4

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5

OCB – PR Nº 618
CVM Nº 10898

Ilmos. Srs. 
Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da
OCEPAR – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
Curitiba - PR

RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Curitiba, 04 de fevereiro de 2014.

Paulo Roberto 
Fernandes Faria

Jose Rubens
Rodrigues dos Santos

Lauro Osmar
Schneider

CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato e Organização das Cooperativas do 

Estado do Paraná – Ocepar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as 

Notas Explicativas, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Superávit ou Déficit, e 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do exercício findo em 31 de dezembro de 

2013, considerando também as reuniões realizadas e de acordo com o relatório da auditoria 

externa, opinam favoravelmente pela aprovação das contas desse exercício pela Assembleia 

Geral Ordinária.
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INVESTIMENTOS

ITENS
Veículos 

Equipamento de TI
Mobiliário

TOTAL

VALOR
180.000 
150.000 

70.000 
400.000

RECEITAS
Contribuição cooperativista

Contribuição Autogestão
Contribuição Sindical

Receitas de manutenção
Convênios

Receitas financeiras
Outras receitas

TOTAL

DESPESAS
Pessoal e encargos

Serviços de terceiros
Viagens

Divulgação do cooperativismo
Gastos gerais

Reembolso de despesas
Impostos e taxas

Despesas tributárias
Comunicação

Manutenção de bens
Outras despesas

TOTAL
SUPERAVIT

VALOR
3.670.000 

  3.050.000 
455.000 

70.000 
250.000 

1.000.000 
375.000 

8.870.000 

VALOR
4.986.000 

173.000 
323.000 
328.000 
488.000 

(237.000)
57.000 
42.000 
66.000 

130.000 
100.000 

6.456.000 
2.414.000 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2014
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Ações no âmbito cooperativo brasileiro
• Participar das atividades da diretoria da OCB e 

dos Conselhos Especializados.
• Buscar maior interação entre a OCB e as Orga-

nizações Estaduais, por meio dos eventos regionais.
• Contribuir para o Plano Nacional do Sistema 

OCB 2015.
• Participar de eventos para dirigentes e execu-

tivos da OCB, Sescoop e CNCoop.
• Apoiar a realização da Expocoop, em conjunto 

com a OCB.

Ações junto ao Congresso Nacional
• Acompanhar a tramitação dos projetos de lei 

que regulamentam o ato cooperativo e a nova Lei das 
sociedades cooperativas.

• Assessorar a Frencoop Nacional via OCB.
• Analisar as medidas provisórias e proje-

tos de lei, oferecendo sugestões e propostas de 
emendas aos parlamentares, por intermédio do 
Sistema OCB.

Ações junto ao Executivo Federal
• Atuar junto ao governo federal com ob-

jetivo de buscar o aperfeiçoamento das políticas 
públicas, dentre elas a atualização de limites de fi-
nanciamento condizente com as necessidades das 
cooperativas. 

• Discutir com o governo a criação de novos 
programas de apoio às cooperativas, tais como: crédito 
operacional e rotativo, destinado para o recebimento 
da produção, e a instituição de um programa de garan-
tia de renda.

• Propor ao governo medidas para melhoria da 
infraestrutura do país e aperfeiçoamento das legisla-
ções, em especial, quanto à adequação da Lei dos mo-
toristas e do peso por eixos dos caminhões.

• Discutir com a Aneel o aperfeiçoamento das 
normas aplicáveis às cooperativas de infraestrutura.

• Atuar junto ao governo para liberação das ga-
rantias excedentes vinculadas aos programas de rene-
gociação do endividamento.

Ações junto ao Executivo Estadual
• Apoiar os órgãos ambientais do estado para 

adequação da legislação estadual ao novo Código Flo-
restal.

• Apoiar as ações da Adapar para modernização 
e ampliação dos trabalhos de melhoria da sanidade 
agropecuária. 

• Apoiar o estado na regulamentação da Lei Es-
tadual do Cooperativismo.

Ações junto às entidades
• Presidir o Conselho Deliberativo do Sebrae. 
• Coordenar do Grupo das Federações (G7).
• Participar dos Conselhos de Ciência e Tecnolo-

gia, Senar/PR, Meio Ambiente, Fundepec, Fórum Futuro 
10, Conselho de Desenvolvimento Econômico do Esta-
do, dentre outros. 

Área Técnica e Econômica
• Realizar estudos e trabalhos para dar suporte 

técnico e econômico às ações da Ocepar.
• Prestar assessoria às cooperativas nas áreas 

técnica, econômica, de mercado, meio ambiente e da 
pecuária.

• Fazer a representação técnico-institucional 
em eventos, fóruns e reuniões.

• Realizar estudos de mercado e das exporta-
ções das cooperativas e do agronegócio. 

• Recepcionar delegações nacionais e interna-
cionais.

• Realizar os fóruns do meio ambiente, agronô-
mico, mercado, pecuária, varejo, dentre outros.

• Analisar os custos de produção da agropecuá-
ria, propor alterações nos normativos de crédito rural e 
elaborar proposições ao plano safra.

Infraestrutura
• Atuar junto com as demais entidades e o 

Fórum Futuro 10 Paraná para que os governos esta-
dual e federal invistam na melhoria da infraestrutu-
ra básica - rodovias, ferrovias, energia, aeroportos e 
portos.

PLANO DE AÇÃO 2014
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Pesquisa e Inovação 
• Implementar as ações de capacitação em ino-

vação.
• Manter parcerias estratégicas com a  Fiep, Se-

brae, universidades e centros de pesquisa.

Assessoria Jurídica
• Participar do Conselho de Contribuintes e Re-

cursos Fiscais. 
• Realizar estudos sobre cooperativas e na área 

tributária.
• Participar de colegiados, fóruns e eventos téc-

nicos relacionados ao cooperativismo.

• Coordenar os fóruns jurídico e tributário.
• Assessorar os parlamentares da Frencoop na-

cional e estadual.

Área de Comunicação
• Publicar 10 edições da Revista PR Cooperativo, 

1 do Balanço Social, 2 da Revista Técnico Científica.
• Publicar 240 edições do Informe PR Coopera-

tivo Diário.
• Apoiar a produção de programas especiais de 

rádio e TV.
• Promover 2 fóruns de comunicadores.
• Realizar o 11º Prêmio Ocepar de Jornalismo.
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PERFIL INSTITUCIONAL

O Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo, criado pela Medida Provisória nº 
1.715, em 03 de setembro de 1998 e regulamentado 
pelo Decreto nº 3.017, de 06 de abril de 1999, tem o 
perfil de entidade civil de direito privado, sem fins lu-
crativos, constituída sob o regimento de serviço social 
autônomo, e presidido pela Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB). Tem a responsabilidade de or-
ganizar, administrar e executar o ensino de formação 
profissional e capacitação, o monitoramento de coope-
rativas e a promoção social de cooperados, funcioná-
rios e seus familiares. 

É composto por uma unidade nacional e por 27 
unidades estaduais. Cabe à Unidade Nacional a norma-
tização do funcionamento, através de regimento inter-
no próprio, a definição das diretrizes gerais, a criação e 
coordenação das unidades estaduais e a prestação de 
contas aos órgãos governamentais das aplicações dos 
recursos nos objetivos fins em todo o país. As unidades 
estaduais respondem pela coordenação e realização 
das atividades fins, para consecução dos objetivos pro-
postos de forma a atender as demandas das cooperati-
vas contribuintes. 

O Sescoop é mantido por contribuição própria, 
definida em lei e de natureza parafiscal, recolhida por 
meio do INSS, na razão de 2,5% sobre o valor mensal 
da soma dos salários dos funcionários das cooperativas. 
Possui características de instituição paraestatal, desem-
penha serviços de interesse público, podendo receber 
incentivos do poder público. Está sujeito à legislação 
que institui a fiscalização na administração pública e o 
julgamento de suas contas pelo Tribunal de Contas da 
União.

O Sescoop/PR é um órgão independente, des-
centralizado pelo Conselho Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo, vinculado ao Sindicato e Organi-
zação das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), 
constituído em 10 de outubro de 1999. Possui regimen-
to interno próprio, arquivado no Registro de Títulos e 
Documentos de Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de Curi-
tiba/PR, averbado sob o nº 3806/2. Sua responsabilida-

de é realizar as atividades inerentes ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo no Paraná. Suas 
ações visam o fortalecimento das cooperativas e de seu 
público interno, proporcionando capacitação, valoriza-
ção e melhoria das condições de vida de cooperados e 
empregados. 

Áreas de atividades e responsabilidades
A estrutura funcional do Sescoop/PR conta com 

duas gerências que trabalham de forma integrada, 
duas assessorias e uma coordenadoria. 

• Gerências
Desenvolvimento Humano: responsável por 

atividades nas áreas de formação, capacitação e pro-
moção social. 

Desenvolvimento e Monitoramento: realiza 
ações de orientação na constituição, avaliação, análise 
e acompanhamento do desempenho e estudos sobre 
viabilidade econômica de cooperativas.

• Assessorias
Comunicação: desenvolve ações de divulgação 

das atividades do cooperativismo paranaense, sendo 
responsável pelas publicações da entidade. 

Jurídico: faz o acompanhamento e análise de 
contratos e regulamentos internos.

• Coordenadoria
Administrativa: controla a execução orçamen-

tária, os recursos humanos, faz a gestão do patrimônio 
e a prestação de contas junto aos órgãos de controle da 
União e do Sescoop Nacional.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

Conselho de Administração
O Conselho Administrativo esteve reunido por 

seis vezes durante o ano, quando os conselheiros ana-
lisaram, dentre outros assuntos, o plano de trabalho e 
orçamentário e suas reformulações, tais como: relató-
rios de atividades, prestação de contas, balanço patri-
monial e financeiro e relatório de gestão; aprovação de 
portarias e resoluções; nomeação de membros das co-
missões de licitação, avaliação, compras e seleção, bem 
como exame dos pareceres das auditorias.

PERFIL INSTITUCIONAL
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Diretoria Executiva
A diretoria coordenou as atividades e a gestão 

dos recursos financeiros e de pessoal, destacando-se o 
acompanhamento da execução do plano de metas, o 
plano de trabalho e orçamentário e suas reformulações 
e a revisão dos normativos da instituição. 

Desenvolveu ações para melhoria da gestão de 
pessoas, com programas de qualificação do quadro de 
colaboradores, implementação de políticas de estímu-
lo profissional e de remuneração, mantendo a equipe 
capacitada e motivada.

Conselho Fiscal
Reuniu-se por seis vezes para exame das contas 

e respectivas notas explicativas, acompanhamento da 
execução orçamentária, análise dos pareceres das au-
ditorias interna e externa e avaliação dos processos 
licitatórios e de compras, culminando na emissão de 
parecer no final do ano.

AÇÕES DE CONTROLE E COMISSÕES ESPECIALIZADAS

Auditorias 
A Controladoria Geral da União-CGU realizou au-

ditoria, tendo emitido parecer atestando a regularidade 

das atividades e controles do exercício 2012.

O Sescoop Nacional realizou auditoria das contas 

e gestão do exercício de 2013, emitindo parecer sem 

ressalvas. 

A auditoria interna elaborou 8 relatórios decor-

rentes de trabalhos específicos na área operacional, 

com manifestação sobre os controles administrativos, 

regularidade dos processos licitatórios, gerenciamento 

da execução de convênios e ajustes, cumprimento das 

recomendações das auditorias da CGU e do Sescoop 

Nacional.

Comissão de licitação
Realizou licitações na modalidade “pregão pre-

sencial” para fornecimento de alimentação; produção 
de material gráfico; serviços de fornecimento de passa-
gens, locação de veículos e vale refeição. 

Comissão de avaliação e desempenho
Fez a avaliação do cumprimento das metas de-

finidas no “Plano de Metas 2013”, emitindo relatório 
conclusivo.

Comissão de inventário de bens
Realizou o acompanhamento e controle dos 

bens, usuários responsáveis e estado de conservação.

Comitê de análise de projetos
Reuniu-se 47 vezes no ano para analisar e delibe-

rar sobre 2.068 projetos, que resultaram na realização 
de 5.479 eventos em 2013.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Plano Estratégico de Desenvolvimento Coo-
perativo (PEDC)

O plano tem o intuito de auxiliar na definição do 
programa de capacitação de recursos humanos, me-
diante análise sistêmica do planejamento e da gestão. 
A metodologia alia diversos tipos de análises, dentre 
elas, a econômico-financeira, social, funcional e am-
biental, buscando o direcionamento e a convergência 
de esforços, recursos a serem aplicados e resultados. 

Parcerias com entidades especializadas
O Sescoop/PR mantém parcerias com universi-

dades e entidades especializadas, com objetivo de le-
var para as cooperativas as melhores opções de apren-
dizado, a fim de atender as demandas e a necessidade 
de modernização, aproveitando o conhecimento de 
instituições que possuem larga experiência, programas 
e metodologias de ensino consagradas na formação e 
capacitação de recursos humanos. 

Sistema de Gerenciamento de Eventos
O sistema foi aperfeiçoado com aporte de re-

cursos do Sescoop Nacional e está sendo implanta-
do em todas as unidades estaduais. Ele possibilita a 
padronização da operacionalização das atividades de 
capacitação e promoção social do cooperativismo 
brasileiro, criando um cadastro e banco de informa-

AÇÕES DE CONTROLE E COMISSÕES ESPECIALIZADAS
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ções unificado. A OCB, em parceria com o Sescoop/
PR, está apoiando com recursos financeiros a moder-
nização do sistema. 

Agentes de Desenvolvimento Humano e de 
Autogestão

Cada cooperativa mantém colaboradores que 
fazem a interface com o Sescoop/PR, denominados de 
agentes de Desenvolvimento Humano (DH) e de De-
senvolvimento e Autogestão (DA), que são os respon-
sáveis por identificar as demandas por treinamentos, 
elaborar o plano anual de atividades, operacionalizar a 
realização dos eventos e a prestação de contas. Esses 
profissionais dão sustentabilidade ao trabalho desen-

volvido pela instituição e, em alinhamento com o pla-
nejamento estratégico da cooperativa, direcionam as 
necessidades de capacitação.

EVOLUÇÃO DO SESCOOP/PR  EM 14 ANOS 

Nesses 14 anos de existência, o Sescoop/PR tem 
procurado contribuir de forma decisiva para o desen-
volvimento e modernização do setor. Os números re-
velam o alcance do “S” das cooperativas: de setembro 
de 1999, quando foi implantado no Paraná, até dezem-
bro de 2013, o Sescoop/PR investiu R$ 150 milhões em 
programas de capacitação para mais de 1,15 milhão de 
pessoas em mais de 32 mil eventos realizados. 

Gráfico nº. 003 – Evolução do número de eventos no período de 2004 a 2013

EVOLUÇÃO DO SESCOOP/PR  EM 14 ANOS 
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Os beneficiados dessas ações são cooperados, 
dirigentes, colaboradores e familiares que tiveram aces-

so ao aprimoramento profissional, por meio de cursos 
específicos ou de pós-graduação e mestrados.

Os investimentos realizados pelo Sescoop/
PR na qualificação das pessoas são fundamentais 
para a melhoria do processo de gestão e de pres-

tação de serviços das cooperativas. Foram mais 
de 70.000 horas de atividades realizadas somente 
no ano passado. 

Gráfico nº. 004 – Evolução de participações em eventos no período de 2004 a 2013

Gráfico nº. 005 – Evolução dos investimentos do Sescoop PR em desenvolvimento humano no período de 2004 a 2013

EVOLUÇÃO DO SESCOOP/PR  EM 14 ANOS 
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O desafio do Sescoop/PR para os próximos anos 
é conseguir levar às cooperativas as inovações que es-
tão ocorrendo no mundo, preparar novas lideranças, 

colaboradores e cooperados, para que elas se tornem 
cada vez mais competitivas no mercado, mantendo 
suas características de sociedades de pessoas. 

Mestrado Profissional
em Gestão de Cooperativas
O mestrado é uma iniciativa da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Paraná (PUCPR) que conta com 
apoio do Sescoop/PR. Ao todo foram disponibilizadas 
25 vagas e as aulas iniciaram em março de 2014. O cur-
so foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao 
Ministério da Educação.

Ele foi lançado ano passado para atender 
ao processo de modernização das cooperativas 
que, cada vez mais, exige pessoal qualificado em 
gestão. Também foi criado um grupo de pesqui-
sadores para estudar e traçar os novos rumos do 
cooperativismo.

Especialização em
Gestão da Inovação 
Programa desenvolvido em parceria com o 

Senai/PR, tendo sido realizada a 1ª turma em 2013, 
com a participação de 22 pessoas de 08 cooperati-
vas. A proposta é capacitar pessoas para introduzi-
rem nas cooperativas ações inovadoras em produ-
tos, projetos e processos.

Programa de Certificação de Conselheiros 
Lançado em 2013 com objetivo de capacitar 

novos conselheiros para o exercício da função, é 
um programa específico para conselheiros de co-
operativas de crédito e agropecuário, que busca 
aprimorar e desenvolver competências, visando 
uma maior efetividade no seu desempenho. Foram 
realizadas duas turmas, sendo uma no Sicoob Cen-
tral e outra na cooperativa Copagril, totalizando 80 
participantes.

1ª turma de conselheiros certificados do Sicoob Central

Gráfico nº. 006 – Evolução do número de horas/aula – 2004/2013

EVOLUÇÃO DO SESCOOP/PR  EM 14 ANOS 
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AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Foram realizados em 2013, 4.381 eventos 
de formação profissional, para um público de 

104.202, em 61.936 horas de trabalho e aplicação 
de R$ 14,6 milhões, voltados para profissionaliza-
ção da gestão cooperativa, destinados a dirigentes 
e profissionais.

Intercâmbio universitário 
Nos dias 5 e 6 de setembro, professores do Pro-

grama de Pós-graduação em Gestão de Cooperativas 
realizaram visitas técnicas à Agrária e à Castrolanda.  A 
ação fez parte das atividades de aperfeiçoamento dos 
docentes e teve ainda como propósito promover o 
estreitamento dos laços institucionais e técnicos en-
tre a PUCPR, o Sistema Ocepar e as cooperativas, tendo 
como escopo o lançamento do Mestrado Profissional 
em Gestão de Cooperativas.

Cursos de pós-graduação 
O Sescoop/PR tem intensificado o apoio à reali-

zação de cursos de pós-graduação. A ideia é propiciar 
aos colaboradores um processo constante de educa-
ção que possibilite a especialização em determinadas 
áreas, possibilitando que o resultado nas atividades de-
sempenhadas por cada um deles apresente melhoria e 
produtividade contínuas. 

Promovidos em conjunto com diversas univer-
sidades e instituições de ensino, abrangem inúmeras 
áreas com foco nos setores estratégicos de gestão. 
Inicialmente, as demandas identificadas e sugeridas 
pelas cooperativas são avaliadas pelo Sescoop/PR, em 
conjunto com as entidades parceiras, visando formatar 
cursos que mais se adequem às realidades de cada co-
operativa. 

As turmas são abertas nas regiões onde se con-
centra a demanda ou in company, facilitando o aces-
so dos treinandos e a redução de custos. Em 2013, 31 
cursos foram iniciados ou tiveram andamento, com 
1.137 alunos matriculados. Eles são realizados por ins-
tituições de ensino parceiras do Sescoop/PR, a exem-
plo do ISAE/FGV, PUCPR, Universidade Positivo, UEM, 
entre outras.

Formatura em Gestão Estratégica na Batavo, de Carambeí 

Na tarde de 25 de outubro, a Batavo Cooperativa 
Agroindustrial promoveu um evento de formatura para 
mais de 65 colaboradores, em Carambeí, com apoio do 
Sescoop/PR, ISAE/FGV e Unisul. Os primeiros a receber 
os certificados foram os 41 alunos do curso de Gestão 
Estratégica e o Agronegócio.

Quadro 001  - Formação profissional - 2013

NATUREZA
Aperfeiçoamento 

Aprendizagem
Cap. da equipe

Graduação tecn.
Pós-graduação

Qualificação
TOTAL

TURMAS
9

52
13
4

31
2.826
2.935

EVENTOS
51

414
36
40

198
3.642
4.381

CARGA HORÁRIA
3.932
9.692
338

2.000
3.862

42.112
61.936

PARTICIPAÇÕES
1.397
8.283
615
910

6.786
86.211

104.202
Fonte: Sescoop/PR
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Outro curso de pós-graduação que encerrou em 
2013 foi o de Energias Renováveis, com ênfase em bio-
gás, promovido pelo Sescoop/PR, ISAE/FGV e Parque 
Tecnológico da Itaipu binacional, tendo formado 22 
profissionais, com 446 horas de trabalho em 18 meses.

Formandos em Energias Renováveis

Lançado em 2013, a pós-graduação em Gestão 
da Tecnologia da Informação, está sendo realizada em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Com 41 parti-
cipantes, é o primeiro evento específico nessa área, re-
presentando um importante passo para a capacitação 
de gestores da informação das cooperativas.

Programa de Formação
de Líderes e Executivos 
A preparação dos executivos tem recebido aten-

ção especial do Sistema Ocepar, pois eles são os res-
ponsáveis pela transformação das estratégias em resul-
tados, fortalecendo a atuação e integração dos gestores 
e a interação com as lideranças. Por isso, desenvolve, 
por meio do Sescoop/PR, um programa continuado de 
capacitação composto por fóruns destinados à discus-
são de assuntos específicos, cursos e viagens de inter-
câmbio.

No ano, foi promovido um fórum especial, em 
conjunto com o Tribunal de Justiça do Paraná, como 
parte das atividades do Programa Internacional de For-
mação de Executivos e Líderes Cooperativistas. O en-
contro aconteceu durante os dias 26 e 27 de setembro, 
em Curitiba, com a presença de 30 executivos.

Também, dando continuidade à capacitação in-
ternacional, em 2013, foi concluída a 4ª turma e iniciada 
a 5ª, no dia 15 de julho, em Curitiba, com 28 executi-
vos. No primeiro módulo, os participantes discutiram o 
cooperativismo brasileiro e paranaense e os órgãos de 
representação do setor.  

O segundo módulo contemplou uma viagem 
de imersão a o cooperativismo da Argentina. Lá, o 
grupo teve a oportunidade de visitar a sede da Coni-
nagro (Confederação Intercooperativa Agropecuária), 
em Buenos Aires, onde conheceram mais detalhes 
sobre a atuação das cooperativas agropecuárias e os 
desafios do setor. Estiveram também nas cidades de 
Rosário, em visita à AFA (Agricultores Federados Ar-
gentinos), em Shunchales, na Sancor Seguros, e na 
Sancor Lácteos.  

5 ª turma de Executivos e Líderes Cooperativistas, em Buenos Aires

Capacitação dos agentes 
O Sescoop/PR mantém uma equipe técnica 

própria que visita as cooperativas e faz a interface 
com os agentes, dando suporte técnico e apoio na 
realização dos eventos, no planejamento e na pres-
tação de contas. Também possui um programa de 
reciclagem permanente para os agentes, incluindo o 
Encontro Estadual que, em 2013, foi realizado dia 05 
de novembro, no qual participaram cerca de 70 profis-
sionais. Foram debatidas as inovações no sistema de 
trabalho que serão implementadas no ano 2014. São 
cerca de 230 agentes de desenvolvimento das coope-
rativas do Paraná. 

AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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Abertura do Encontro de Agentes ocorrida em 05 de novembro, em Curitiba

Fórum dos agentes
Dezenove profissionais de 14 cooperativas fo-

ram capacitados para exercerem a função de agen-
tes do Sescoop/PR junto às cooperativas. Os parti-
cipantes estudaram o funcionamento do sistema 
de desenvolvimento humano e monitoramento das 
cooperativas.

Fórum de agentes

Fórum dos profissionais
de recursos humanos 
Em 2013, foram realizados dois encontros, reu-

nindo profissionais de recursos humanos das coopera-
tivas. O primeiro deles, em Maringá, e o segundo, na 
cidade de Londrina, organizados em parceria com o 
ARHCO - Administradores de Recursos Humanos das 
Cooperativas. 

Fórum dos profissionais de recursos humanos

Fórum de Tecnologia da Informação
Realizados dois fóruns sobre tecnologia da infor-

mação. O primeiro, nos dias 16 e 17 de maio, em Curi-
tiba, reuniu 30 profissionais; o segundo, no dia 22 de 
novembro, em Cascavel, contou com a presença de 35 
pessoas.

Fórum de Tecnologia da Informação

Encontro de Secretárias 
Realizado no dia 10 de outubro, em Curitiba, o 

Encontro Estadual de Secretárias 2013 reuniu 40 profis-
sionais que atuam nas cooperativas. O evento iniciou 
com um treinamento de gramática e língua portugue-
sa, ministrado pela professora Íris Gardino, abordando 
reciclagem gramatical, construção de textos adminis-
trativos, concordância nominal e verbal, redação de 
cartas, comunicados e memorandos, qualidades de 
estilo, entre outros. Houve também uma apresentação 
do professor Marcelo Peruzzo sobre Neuromarketing.

AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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Encontro de Secretárias

Ensino a Distância 
O Curso de Ensino a Distância em Cooperativis-

mo (EAD) tem duração de 20 horas e é composto por 
três módulos, com material didático disponibilizado 
em ambiente virtual e opção de impressão do seu con-
teúdo. 

O Sescoop/PR dispõe de um tutor que fica à dis-
posição do treinando para esclarecer as dúvidas. Além 
disso, todos os prestadores de serviços do Sescoop/PR 
realizam o curso como condição para serem instruto-
res. Ele também é disponibilizado para os associados e 
colaboradores das cooperativas.

Indicadores de tecnologia da informação

Reunião de gestores de Tecnologia da Informação

Desenvolvido em conjunto com os profissionais 
do setor de tecnologia da informação das cooperati-

vas, um sistema de indicadores cria um referencial que 
pode ser comparado com agrupamentos de informa-
ções por regiões. Os dados serão gerados no Sistema 
de Acompanhamento e Monitoramento com o objeti-
vo de auxiliar o planejamento estratégico e as tomadas 
de decisões do setor.

Curso Técnico em Eletromecânica
Realizadas 7 turmas, com duração do curso de 2 

anos, atingindo o número de 232 participantes. O ob-
jetivo do curso técnico é desenvolver competências 
profissionais e pessoais, necessárias para o desempe-
nho de atividades, segundo os padrões de qualidade 
e produtividade requeridos pelas cooperativas.

Curso Técnico em Eletromecânica

AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL

São processos educativos e participativos que 
buscam a melhoria da qualidade de vida dos emprega-
dos, associados, familiares e comunidade, com objetivo 
de se construir um mundo melhor, a partir de ações 
voltadas à educação, saúde, cultura, integração social, 
meio ambiente e geração de renda. Em 2013, foram re-
alizados 1.152 eventos que contaram com a presença 
de 43.836 pessoas, em 9.795 horas de trabalho, e apli-
cação de R$ 3,41 milhões em recursos. 
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Elicoop Feminino 
No dia 16 de maio, o Museu da Imigração Ho-

landesa, na Colônia Castrolanda, em Castro (PR), re-
cebeu cerca de 210 lideranças femininas de 13 coo-
perativas do Paraná e convidadas de cooperativas do 
Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul, que participa-
ram do 8º Encontro de Lideranças Femininas - Elicoop 
Feminino. 

Atualmente, o setor cooperativista paranaense 
emprega 75 mil pessoas de forma direta, sendo que 27 
mil são mulheres, ou seja, 36%. Elas também marcam 
presença no quadro associativo, onde já são mais de 
15% do total de um milhão de cooperados em diversos 
ramos de atuação. 

Presentes no Encontro de Lideranças Femininas

As mulheres presidem cooperativas e participam 
de Conselho de Administração, desenvolvendo um pa-
pel fundamental para o cooperativismo, contribuindo 
para diminuir as desigualdades e ajudando a promover 

o desenvolvimento econômico e social de forma justa 
e igualitária.

Elicoop Jovem  
Nos dias 18 e 19 de abril, em Maringá, aconteceu 

o Encontro da Liderança Cooperativista - Elicoop Jovem, 
cuja finalidade foi definir a programação e estruturar os te-
mas a serem debatidos durante a edição do Jovemcoop, a 
mais importante realização voltada ao público cooperati-
vista jovem do Estado. Participaram do evento cerca de 41 
rapazes e moças, filhos de associados de 12 cooperativas.  

Elicoop Jovem

Jovemcoop
A etapa seguinte foi a realização do 22º Encontro 

Estadual de Juventude Cooperativista Paranaense - Jo-
vemcoop, nos dias 25 e 26 de julho, que ocorreu em 
Maringá, e contou com o apoio da Cocamar e a presen-
ça de 250 pessoas. O evento é realizado todos os anos  
em uma cidade diferente, com a proposta de preparar 
filhos de cooperados para liderança e sucessão familiar, 
empreendedorismo e cooperativismo.  

Quadro 002 - Promoção Social - 2013

NATUREZA
Saúde

Educação
Integração social

Geração de renda
Cultura

Meio ambiente
TOTAL

TURMAS
143
319
120
349

2
1

934

EVENTOS
150
493
157
349

2
1

1.152

PARTICIPAÇÕES
11.260
15.974
11.845
4.015
712
30

43.836

R$ APLICADOS
(MILHÕES)

0,21
1,67
1,03
0,24
0,25
0,01
3,41

Fonte: Sescoop/PR
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Atividade desenvolvida durante o Jovemcoop

Certificação dos jovens do Jovemcoop

Aprendiz Cooperativo
O programa é desenvolvido em parceria com 

instituições de ensino e tem dois objetivos básicos: 
primeiro, atender à Lei nº 10.097, que determina a 
contratação, na condição de aprendiz, de jovens na fai-

xa etária de 14 a 24 anos, matriculados em cursos de 
aprendizagem profissional; segundo, preparar jovens 
para trabalhar nas cooperativas.

Em 2013, o programa contemplou 35 coope-
rativas, em 20 municípios, com a participação de 907 
jovens em 38 turmas nas áreas administrativa e in-
dustrial. 

São oferecidos dois cursos presenciais: Aprendi-
zagem em Serviços Administrativos no Cooperativismo 
e Aprendiz Cooperativo de Processos de Transformação 
na Indústria de Alimentos. 

O Sescoop/PR oferece ainda, em parceria com o 
Senac, o curso na modalidade a distância, Aprendiza-
gem em Comércio e Serviços, atendendo às demandas 
das unidades mais distantes ou onde não possui estru-
tura para o desenvolvimento dos demais cursos.

Mais de 35 cooperativas são atendidas pelo pro-
grama no Estado, gerando a oportunidade para cerca 
de 1.200 aprendizes em aproximadamente 20 municí-
pios das diversas regiões.

Aula inaugural do curso em Astorga/PR

Cooperjovem 
O Cooperjovem é destinado a estudantes do 

ensino fundamental e é promovido em parceria com 
cooperativas e escolas. No Paraná, o programa contou, 
em 2013, com 10.640 alunos, 500 professores, 224 esco-
las de 64 municípios e participação de 15 cooperativas.

O Sicredi desenvolve um programa parecido 
chamado “A União Faz a Vida”, desenvolvido nos esta-
dos do Paraná e São Paulo, envolvendo 54 municípios, 
202 escolas e 30.102 alunos, com 2.286 professores e 25 
cooperativas.
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Sala de aula do Cooperjovem – C.Vale

No ano passado, os dois programas - Cooperjo-
vem e A União Faz a Vida, promoveram, em Curitiba, a 
quarta edição do Encontro Interestadual PR/SP, reunido 
mais de 600 professores. 

Plateia do Encontro Interestadual PR/SP

O encontro foi realizado nos dias 30 e 31 de ou-
tubro, nas dependências da Universidade Positivo, com 
o objetivo de promover a aproximação e a integração 
entre os participantes dos programas, otimizando os 
esforços em torno da promoção do cooperativismo e 
da cidadania. 

Lançamento da 4.ª edição da Revista Vida Cooperativa

Na abertura, foi lançada a 4.ª edição da Revis-
ta Vida Cooperativa, produzida pela Central Sicredi e 
Sescoop/PR. Também, foram premiados os finalistas 
paranaenses do 7º Prêmio Nacional de Redação do Pro-
grama Cooperjovem e do 6º Prêmio Nacional Professor 
Cooperjovem. 

No 7º Prêmio Nacional de Redação, o estudan-
te paranaense Kaio Victor Rodrigues da Rosa, da Escola 
Municipal Dona Leopoldina, de Quatro Pontes, foi clas-
sificado em terceiro lugar na categoria 4º e 5º ano do 
ensino fundamental.  O tema de sua redação foi “Água: 

além de matar a sede, é fundamental para a vida da 

terra”. No 6º Prêmio Nacional Professor, o Sescoop/PR 

em parceria com a Copagril, foi classificado em 1º lugar 

com a professora Andréia Bach.

Também, numa iniciativa dos dois programas, 

cooperativas agropecuárias, educacionais e de crédito, 

envolveram mais de dezoito mil estudantes, nos meses 
de junho a agosto, promovendo uma ação conjunta 
que contou com oficinas de jogos cooperativos, apre-
sentações culturais, ações sociais e ambientais. 

7º Intercâmbio Cultural
entre Cooperativas - ITC
Mais de 600 pessoas acompanharam o 7º Inter-

câmbio Cultural entre Cooperativas (ITC), que aconte-
ceu no dia 06 de julho na Universidade Positivo, em 
Curitiba. Vinte e oito cooperativas estiveram presentes 
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com suas caravanas de cooperados, colaboradores e 
familiares. Nessa edição, 29 atrações se apresentaram 
no ITC.

Apresentação no 7º Intercâmbio Cultural entre Cooperativas

Apresentação no 7º Intercâmbio Cultural entre Cooperativas

O 7º ITC foi transmitido em tempo real pelo Por-
tal Paraná Cooperativo (www.paranacooperativo.coop.
br), podendo também ser visto por meio de smartpho-
nes e tablets. Ao todo, mais de mil pessoas acompa-
nharam o evento pela internet.  Foram registrados 566 
acessos de 14 estados brasileiros. 

Apresentação no 7º Intercâmbio Cultural entre Cooperativas

O objetivo do ITC é promover o intercâmbio e a 
confraternização por meio da arte, abrindo espaço para 
os talentos do cooperativismo. A cada edição, o ITC se 
consolida como um evento de promoção social que 
vem contribuindo para difundir a cultura da cooperação 
e fortalecer a intercooperação. É realizado anualmente 
no 1º sábado do mês de julho como uma das atividades 
comemorativas ao Dia Internacional do Cooperativismo.

PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
E MONITORAMENTO

O trabalho de autogestão e monitoramento ga-
nhou força com o Sescoop/PR, trazendo mais assertivi-
dade ao planejamento estratégico e à capacitação dos 
recursos humanos. 

A Gerência de Desenvolvimento e Autogestão 
(GDA) tem sua atuação embasada no Programa de 
Autogestão das cooperativas brasileiras e possui como 
objetivo focar a situação/atividade das cooperativas.

Utilizando dados contábeis, operacionais, de re-
cursos humanos e sociais, torna-se possível a elabora-
ção de cenários para o acompanhamento das coopera-
tivas de forma individualizada.

A alimentação e extração destas informações 
ocorrem por meio do software denominado Sistema 
AutoGestão - Sistema de Análise e Monitoramento de 
Cooperativas, que é utilizado via internet e atualmente 
todas as cooperativas possuem acesso, contando com 
mais de 320 usuários cadastrados.

 PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
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Vislumbrando a possibilidade de enriquecer os 
comparativos com cenários nacionais e também para 
auxiliar o monitoramento de cooperativas por outros es-
tados, o Sescoop/PR cedeu o uso do software para o Ses-
coop Nacional, que atualmente está envidando esforços 
para capacitar técnicos de outras unidades estaduais. O 
sistema já é utilizado como projeto piloto nos estados 
do Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. Em 2013, 
foram capacitados técnicos de 11 estados, que passaram 
a se integrar aos demais que já usam o sistema.

Orientação para constituição e registro de 
cooperativas

No ano, foram orientados 97 grupos interessados 

na constituição de cooperativas, resultando em apenas 

uma constituída e registrada na Ocepar. Das cooperati-

vas constituídas em anos anteriores, 12 tiveram a con-

versão de seus registros em definitivo ou prorrogado e 

06 foram cancelados.

Projeto SIG
O Projeto SIG - Sistema Integrado de Gestão visa 

apoiar as pequenas cooperativas na capacitação para 
o uso de ERPs (Enterprise Resource Planning), pois, du-
rante as visitas técnicas, foi constatado que estas coo-
perativas têm deficiência de controles devido ao uso 
de sistemas de informática antigos.

O programa consiste na contratação por 12 me-
ses, prorrogáveis por mais 12, para o uso do software 
de gestão ERP. As cooperativas recebem treinamentos 
do fornecedor que, mediante convênio, cede o uso do 
sistema para utilização na cooperativa. Em 2013, duas 
cooperativas foram contempladas com o primeiro ano 
do projeto e mais três para o segundo ano.

Plano de Desenvolvimento
Cooperativo (PEDC)
Foram definidos os indicadores de recursos hu-

manos para as cooperativas dos ramos agropecuário 
e crédito, e, também, os indicadores de RH e padroni-
zação de balanço social para as cooperativas do ramo 
saúde. Foram também discutidos e elaborados PEDC 
em 52 cooperativas.

 Reunião de Interpretação do PEDC

Visitas técnicas
Com o objetivo de apresentar e discutir a análise 

da situação econômica e financeira das cooperativas, 
foram realizadas 168 visitas técnicas em 165 cooperati-
vas, que contaram com a participação de 1.116 partici-
pantes, dos quais 11% eram presidentes, 25% diretores, 
18% gerentes, 17% conselheiros fiscais, 10% agentes 
de DA ou DH e 19% outros técnicos. Das cooperativas 
analisadas, 68 eram do ramo agropecuário, 31 do ramo 
saúde, 25 de transporte, 13 de crédito, 9 de infraestru-
tura, 10 educacional, 7 de trabalho, 3 turismo e lazer, 1 
cooperativa de consumo e outra do ramo habitacional. 

Para a realização destas visitas técnicas, o GDA 
elaborou 11 cenários consolidados por ramos e 08 ce-
nários regionais para comparação com as cooperativas 
visitadas. 

Visita técnica

 PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
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Trabalhos especiais
Atendendo à demanda de 9 cooperativas, foram 

executados os seguintes trabalhos especiais: plano de 
reestruturação e saneamento financeiro em 4 coopera-
tivas, implantação de nova unidade e/ou novas ativida-
des em 2 cooperativas, plano de organização interna e 
normatização em uma cooperativa, plano de capitaliza-
ção em mais uma e auxílio para incorporação em outra.

Assessoria fisco-contábil
Com o objetivo de prestar assessoramento 

fisco-contábil às cooperativas de transporte, foram 
realizadas 10 visitas de acompanhamento da situação fiscal 
e tributária, com esclarecimentos acerca do devido trata-
mento contábil e tributário. Também, atendeu-se 2 coope-
rativas que demandaram assessoramento específicos so-
bre capital social, créditos tributários e guia tributário geral. 

Foi prestado apoio à OCB para a análise e acom-
panhamento de alterações de legislações que geras-
sem impacto para as cooperativas do ramo, dentre elas 
destacam-se o trabalho realizado para desoneração da 
folha e as discussões sobre o adequado tratamento tri-
butário ao ato cooperativo.

Foram ainda realizadas 5 reuniões do Grupo 
de Estudos Tributários das Cooperativas Paranaenses 
(Gaet), com objetivo de discutir alteração na legislação 
e procedimentos tributários. 

Reunião do Comitê Contábil Tributário

Conselheiros fiscais 
Realizadas 13 turmas de capacitação onde par-

ticiparam 408 conselheiros fiscais das cooperativas, 
com objetivo de treinar os conselheiros eleitos para o 
desempenho das funções. 

Curso para Conselheiros Fiscais 

Entre os dias 17 e 26 de abril, ocorreram 8 cursos 
nas cidades de Londrina, Toledo, Maringá, Ponta Grossa, 
Pato Branco e Curitiba. No mês de junho, entre os dias 
24 e 26, foram realizados outros 4 cursos, sendo que 
2 deles específicos para o ramo saúde, nas cidades de 
Curitiba e Maringá. 

Para as cooperativas do ramo crédito, foram pro-
movidos dois cursos, um em Campo Mourão, onde par-
ticiparam 16 conselheiros, e outro em Curitiba, com a 
presença de 12 pessoas.

Fórum dos contadores
Cerca de 79 profissionais das áreas contábil e de 

auditoria participaram do Fórum de Contadores das 
Cooperativas, nos dias 17 e 18 de outubro, em Maringá. 

A capacitação visou promover a atualização dos 
profissionais quanto ao processo de convergência das 
normas brasileiras de contabilidade às regras interna-
cionais. Foram apresentados e discutidos os aspectos 
técnicos e práticos relacionados aos Comitês de Pro-
nunciamentos Contábeis, as mudanças mais significa-
tivas ligadas às práticas contábeis adotadas pelas co-
operativas.

 PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
E MONITORAMENTO
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Fórum Financeiro

Fórum Financeiro

Com o objetivo de apresentar o desempenho 
das cooperativas agropecuárias e os resultados alcan-
çados em 2012, além de debater as perspectivas para 
a economia nacional e internacional, foi realizado, no 
mês de abril, o Fórum Financeiro, com a presença de 
representantes das instituições financeiras que pos-
suem relacionamento com as cooperativas. Partici-
param do evento 36 profissionais das cooperativas e 
20 convidados de bancos e cooperativas de crédito. 
Um segundo fórum ocorreu no final do ano, com a 
participação de 49 representantes de cooperativas. O 
tema principal discutido foi a análise e perspectiva da 
economia para 2014. 

Ramo Transporte
Realizados quatro encontros no ano, reunindo os 

diretores das cooperativas de transporte, tendo como 
locais as cidades de Pato Branco, Mandaguari, Piên e 
Cambé, nos quais estiveram presentes 146 pessoas. 

Nesses eventos, discutiu-se os indicadores eco-
nômicos e financeiros e o plano de capacitação para 
2014, aspectos relacionados à Lei dos motoristas, à con-
ta frete, recolhimento previdenciário, excepcionalidade 
de ingresso de pessoa jurídica nas sociedades coopera-
tivas, desenquadramento do Simples para pessoa jurí-
dica e a implantação do Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Cooperativo (PEDC). 

 Reunião do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Transporte

Ramo Educacional
Dirigentes das cooperativas do ramo educacio-

nal reuniram-se, no dia 07 de julho, na Cooperativa 
Educacional Regina Mundi (Coopermundi), em Dois 
Vizinhos, em um fórum para discutir impactos das le-
gislações vigentes e dos projetos de lei em curso, como 
também treinamentos necessários para o setor, entre 
outros temas.

Neste ano também teve início o “Curso de 
Especialização em Cooperativismo Aplicado à Edu-
cação”, pós-graduação realizada em parceria com a 
PUCPR.

Fórum de Dirigentes do Ramo Educacional

Ramo Saúde
Realizadas 20 visitas técnicas, contando com a 

participação de 125 pessoas, das quais, 42% eram diri-
gentes. As ações que mais se destacaram para o ramo 

 PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
E MONITORAMENTO
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foram a padronização do balanço e a implantação de 
indicadores para monitoramento da área de recursos 
humanos das cooperativas de saúde.

Visita técnica à cooperativa do ramo saúde

Ramo Trabalho
Realizadas 7 visitas técnicas, contando com pre-

sença de 34 pessoas, das quais, 56% eram dirigentes. 
As principais ações foram a elaboração e implantação 
de um projeto piloto em uma cooperativa de trabalho 
do Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo 
(PEDC) e a realização do curso de IFRS para pequenas 
e médias cooperativas, com objetivo de auxiliá-las na 
interpretação e aplicação das normas internacionais de 
contabilidade adequados à realidade de cooperativas 
de pequeno porte.

Curso de IFRS para pequenas e médias cooperativas

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Campanha de marketing institucional 
A equipe de Comunicação coordenou a campa-

nha institucional de marketing, veiculada na TV aberta, 
emissoras de rádio, internet, jornais e revistas das coo-
perativas. O objetivo foi mostrar ao público os princi-
pais atributos que o cooperativismo oferece. 

Atendimento à imprensa
Foram realizados mais de 350 atendimentos a 

meios de comunicação do Paraná e de outros estados. 
Também foram elaborados textos jornalísticos (relea-
ses) e artigos assinados, inseridos em diversos jornais e 
revistas, inclusive de cooperativas. 

Fóruns de Comunicação
Realizados dois eventos no ano, que contaram com 

a presença de 100 participantes. O primeiro, no dia 24 de 
setembro, em Curitiba, abordou o tema criatividade.  

O segundo evento aconteceu nos dias 18 e 19 
de novembro, na sede Cocamar, em Maringá, como 
parte das comemorações dos 50 anos da cooperativa. 
Inovação e um novo conceito de comunicação fizeram 
parte da programação.

Revista Paraná Cooperativo
Publicada conjuntamente pela Ocepar e Ses-

coop/PR, tendo sido editadas 11 edições em 2013, 
incluindo o número especial intitulado “Ações de Res-
ponsabilidade Social das Cooperativas Paranaenses”.

 
Informe Paraná Cooperativo 
Editadas 248 edições com notícias sobre o co-

operativismo e atividades realizadas pelo Sescoop/PR, 
Ocepar e Fecoopar. 

PUBLICAÇÕES

Revista Paraná Cooperativo Técnico Cientifico
Publicadas duas edições da revista, números 06 e 

07, com tiragem de 2.000 exemplares.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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Encarte
Um encarte foi publicado no jornal Gazeta do 

Povo, relatando as principais ações de cada uma das 
entidades que compõem o Sistema “S” no Paraná – Sesi/
Senai, Sesc/Senac, Sest/Senat, Sescoop, Senar e Sebrae.

Folder Cooperativismo paranaense
Publicado folder sobre o desenvolvimento sus-

tentável no campo e na cidade, com tiragem de 3.000 
exemplares.

ASSESSORIA JURÍDICA 

No ano de 2013, a assessoria jurídica do Sesco-
op/PR deu seguimento ao processo de revisão dos atos 
normativos da entidade, contribuindo com a elabora-
ção final da Resolução n° 39, de 12/08/2013, e respec-
tiva Portaria n° 05 de 24/10/2013 contendo diretrizes 
gerais e específicas para a contratação de serviços de 
instrutoria por dispensa de licitação.

O setor jurídico esteve presente na análise dos 
procedimentos licitatórios da casa, proporcionando o 
necessário suporte legal ao departamento adminis-
trativo, revisando os editais e orientando os respon-
sáveis.

Foram elaborados 26 pareceres jurídicos durante 
o ano, respondendo aos questionamentos da diretoria 
executiva e do público interno da entidade, tratando 
de matérias de Direito Administrativo, Cível, Tributário 
e Trabalhista. 

Do mesmo modo, foram elaborados 333 contra-
tos nas hipóteses previstas nas Resoluções do Sescoop/
PR, alcançando tanto procedimentos licitatórios, quan-
to contratações diretas por dispensa de licitação.  

O Jurídico do Sescoop/PR prestou assessoria nas 
06 reuniões do Conselho Administrativo da entidade, 
consolidando e revisando as respectivas atas. 

Foi atuante, também, nas 47 reuniões do Comi-
tê de Análise de Projetos, apreciando e opinando, em 
conjunto com os demais componentes, 2.068 projetos 
de formação profissional e promoção social, requisita-
dos pelas cooperativas paranaenses.

A assessoria jurídica também participou de reu-
niões sobre  Aprendizagem, conduzidas pelo Ministério 
Público do Trabalho em Curitiba/PR e no Ministério do 
Trabalho e Emprego, em Brasília/DF.

Atendeu, ainda, aos questionamentos das coo-
perativas paranaenses, assuntos correlatos à Aprendi-
zagem e ao Direito do Trabalho, além de representar o 
Sescoop/PR como procurador em audiências realiza-
das pelo Ministério Público do Trabalho.

Em conjunto com as demais entidades do Siste-
ma “S”, participou de reuniões tratando dos mais diver-
sos assuntos, entre eles educação a distância, aprendi-
zagem e negociação coletiva de trabalho.

Por fim, o assessor jurídico do Sescoop/PR, vi-
sando o constante aprimoramento, participou de 
cursos e seminários de capacitação profissional para 
ampliar os conhecimentos e qualificar a prestação dos 
serviços. 

ASSESSORIA JURÍDICA 
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP PR
CNPJ 07.391.756/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO

PASSIVO  E PATRIMÔNIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE
   Contas a pagar

   Salários, encargos sociais e impostos a recolher
   Provisões trabalhistas e outras 

 
Total do passivo circulante

PATRIMÔNIO SOCIAL
   Superavit ou deficit acumulado

Total do patrimônio social

PASSIVO COMPENSADO
   Bens em comodato

Total do passivo compensado

TOTAL DO PASSIVO

909.298 
                347.644 
                669.797 

          
   1.926.739 

           19.032.857 
           19.032.857 

                  11.246 
                  11.246 

           20.970.842 

6
7
8

9

10

                500.609 
                364.535 
                650.308 

        
     1.515.453 

           15.509.228 
           

15.509.228 

  11.246 
                  11.246 

           17.035.928 

2012NOTAS

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
   Créditos e valores a receber

   Despesas pagas antecipadamente 
Total do ativo circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE
   Imobilizado

   Intangível 
Total do ativo não circulante

ATIVO COMPENSADO
   Bens em Comodato

Total do ativo compensado

TOTAL DO ATIVO

           19.847.151 
                  91.833 
                  20.163 

19.959.147 

 336.844 
                663.604 

1.000.448 

                  11.246 
                  11.246 

           
20.970.842

1
2
3

4

5

          15.667.396 
                  88.619 
                  19.893 

15.775.908 

                
371.815 
876.958 

1.248.773 

                  11.246 
                  11.246

           
17.035.928 

2013NOTAS 2012

2011

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

SUPERAVIT/
(DEFICIT) 

ACUMULADO

AJUSTES DE
EXERCÍCIOS

ANTERIORES

SUPERAVIT/
(DEFICIT) 

DO EXERCÍCIO TOTAL

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERAVIT/ DEFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA
Superávit bruto

CUSTO/ DESPESAS/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
   Pessoal, encargos e benefícios sociais

   Administrativas
   Institucionais

   Serviços profissionais e contratados
   Tributárias

    Depreciações e amortizações
   Outras despesas operacionais

   Outras receitas operacionais

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

21.700.787 
          21.700.787 

(23.360.033)
(4.415.466)

(1.456.522)
(774.224)

(16.220.703)
(325.821)

    (216.595)
-

49.297
             

1.501.286 

-157.960

           26.264.500 
           26.264.500 

   (24.348.336)
(4.597.828)

           (1.580.852)
              (724.210)
         (16.849.519)
              (330.314)

(302.342)
                (18.851)

55.580
                

  1.607.084 

3.523.247

20122013

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

Ajustes de exercícios anteriores
Superavit do exercício findo em 31/12/2013

Saldos acumulados de superavit parcial e
integral do exercício findo em 31/12/2013

10.579.520 

        
10.579.520 

89.837 
                            

- 

89.837 

4.839.872 
                       

381 
3.523.247 

8.363.500 

15.509.228 
                       

381 
3.523.247 

19.032.857 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Superavit/ deficit líquido do exercício

 
AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO 

COM RECURSOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Depreciação e amortização

Ajuste de exercícios anteriores
Baixas do ativo intangível

TOTAL 

REDUÇÃO/ (AUMENTO) NOS ATIVOS
Outros créditos

Despesas pagas antecipadamente
TOTAL

 
AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS

Contas a pagar 
Salários, encargos sociais e imposto a pagar

Provisões trabalhistas e outras
Outras obrigações

TOTAL 

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 

FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições ao ativo imobilzado

Baixas do ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível

 
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 
AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 
REDUÇÃO/ (AUMENTO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

No início do exercício
No final do exercício

 
REDUÇÃO/ (AUMENTO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.523.247 
 
 

                
302.342 

381 
0 

3.825.970

 
(3.214)

(270)
(3.484)

408.689 
(49.236)

19.489 
32.345 

411.286 

4.233.772 

(66.924)
18.851
(5.943)

(54.017)

4.179.755 

15.667.396 
19.847.151 

4.179.755 

(157.960)
 
 

                
216.595 
(87.562)

0
(17.680)

6.046 
(1.958)
4.088

 

(23.744)
89.005 

151.637 
(22.592)
194.306 

169.468

(21.617)
11.246

4.098

(14.468)

155.001 

15.512.395 
15.667.396 

 
155.001 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Coope-

rativismo-Sescoop/PR, criado através da Medida Provi-
sória 1.715 de 03 de Setembro de 1998, e do Decreto 
3.017 de 06 de abril de 1999, tem personalidade jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos e por finalidade 
possui a execução das ações de monitoramento, for-
mação profissional e promoção social no âmbito das 
sociedades cooperativas do Estado do Paraná.

DIRETRIZES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas 

de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabi-
lidade, obedecidas às disposições das Normas Brasilei-
ras de Contabilidade e dos Pronunciamentos de Con-
tabilidade emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela 
aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)  
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adaptadas 
aos regulamentos instituídos pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo.

As principais políticas contábeis adotadas nas 
demonstrações contábeis estão definidas abaixo. 

Receitas
A receita principal do Sescoop/PR provém da 

contribuição mensal compulsória de 2,5% incidente 
sobre a remuneração paga pelas cooperativas aos seus 
empregados.

Apuração do Resultado 
Para apuração do resultado do exercício adota-

-se o registro das despesas pelo regime de competên-
cia e o registro das receitas pelo regime de caixa. 

Aspectos Tributários 
Do ponto de vista tributário o Sescoop/PR está 

imune do Imposto de Renda Pessoa  Jurídica, por ser uma 
entidade sem fins lucrativos que presta serviços para os 

quais foi instituída, conforme Medida Provisória nº 1.715 
de 1998 e Decreto nº 3.017, de 06 de abril de 1999.

Considera-se entidade sem fins lucrativos a que 
não apresente superavit em suas contas ou, caso o 
apresente em determinado exercício, destine o referido 
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvol-
vimento dos seus objetivos sociais.

 
Nota 1: Caixa e equivalentes de caixa
São registradas pelos valores em caixa, bancos 

e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são 
acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos até a 
data do balanço e efetuadas em instituições financeiras 
de primeira linha, com resgate a qualquer momento, 
na modalidade de fundo de renda fixa e Certificado de 
Depósito Bancário – CDB.

Nota 2: Créditos e valores a receber
Adiantamentos de férias concedidas aos funcio-

nários, cujos valores serão apropriados na folha de pa-
gamento de janeiro de 2014, no valor de R$91.833,15.

Nota 3: Despesas pagas antecipadamente
Referem-se à apropriação de despesas com se-

guros, assinaturas de periódicos e revistas e despesas 
de pessoal (vale transporte e vale refeição) pertencen-
tes ao exercício de 2014.

Nota 04: Ativo não circulante
O imobilizado e intangível  estão registrados 

pelo custo de aquisição deduzidos pela depreciação e 
amortização acumuladas, calculadas pelo método line-
ar com base em taxas determinadas em função da vida 
útil dos bens.

As taxas anuais computadas foram: mobiliário 
10%, biblioteca 10%, veículos 20%, máquinas e equi-
pamentos 10%, equipamentos de informática 20%, 
equipamentos de comunicação 10%, direitos de uso 
de softwares e bens intangíveis 20%. Não foi apresenta-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2013
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do indícios de perda por impairment dos bens do ativo 
imobilizado e intangível. A entidade não identificou ne-
nhuma indicação de fonte externa que demonstrasse 
que seus ativos tenham sofrido desvalorização no exer-
cício de 2013. Para o grupo de veículos, foi considera-

do o valor residual total de R$108.696,00, valor previsto 
que a entidade espera recuperar com a venda do ativo. 

A composição dos valores do ativo não circu-
lante registrado em 31.12.2013  está demonstrada 
abaixo.

Nota 05: Bens em comodato
O valor registrado no grupo do ativo compen-

sado refere-se a bens que são utilizados para video-
conferência recebido do Sescoop Nacional através de 
contrato de comodato. 

Nota 06: Contas a pagar
Corresponde a valores devidos a fornecedores, 

prestadores de serviços e despesas com contrato de 
gestão cuja liquidação ocorrerá em 2014. 

Nota 07: Salários, encargos sociais e impos-
tos a recolher

Os valores desse grupo de contas representam 
as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos 
funcionários, encargos e demais pessoas jurídicas e físi-
cas prestadoras de serviços, cuja posição está descrita 
a seguir:

Nota 08: Provisões trabalhistas e outras 
São obrigações com provisões de férias , adi-

cional de 1/3 das férias e encargos sociais incidentes, 
cujos valores são provisionados mensalmente e bai-
xados pela ocasião da concessão das férias, no valor 
de R$362.351,70 e gratificação por produtividade e 
encargos incidentes, no valor de R$307.444,98.

Nota 09: Patrimônio social
O patrimônio social é composto substancial-

mente de superávit e/ou deficit acumulados. Os valores 
demonstrados a seguir referem-se aos resultados dos 
exercícios de 2013 e 2012:

Nota 10: Bens em comodato
O valor registrado no grupo do passivo compen-

sado refere-se a bens que são utilizados para video-
conferência recebido do Sescoop Nacional através de 
contrato de comodato. 

GRUPO
Mobiliário
Biblioteca

Veículos
Máquinas e Equipamentos

Equipamentos de Informática
Equipamentos de Comunicação

Intangíveis 
(-) Depreciação /Amortização

TOTAL

SALDO EM 2012           
168.873,09 

            25.644,99 
          304.300,00 
            85.861,13 
          300.665,26 
            34.482,76 

        1.133.898,62 
         (804.952,49)

    
 1.248.773,36 

AQUISIÇÕES
 

187,92

4.036,00
37.610,25
25.090,00

5.943,35
    (302.341,72)

  (229.474,20)

BAIXAS          
     

 
45.150,00 

 
 
 
 

(26.298,82)
 

 (18.851,18)

SALDO EM 2013           
168.873,09 

            25.832,91 
          259.150,00 
            89.897,13 
          338.275,51 
            59.572,76 

        1.139.841,97          
(1.080.995,39)

    
 1.000.447,98 

Folha de Pagamento
Consignações de terceiros

Encargos s/ terceiros
TOTAL

2013 
175.744
161.958

9.942
347.644

2012
224.980
131.702

7.853
364.535 

Superavit/deficit acumulados 
Superavit/deficit do exercício 

Ajustes de exercícios anteriores
TOTAL

2013
15.509.610

3.523.247
           -

19.032.857

2012
15.667.188

(157.960)
           -

15.509.228

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Curitiba, 07 de fevereiro de 2014

Luiz Humberto Souza DanielEdvino Schadeck Amilton Pires Ribas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo – Sescoop/PR e no exercício das atribuições legais e em cumprimento ao 

que determina o Regimento Interno, examinamos o Relatório de Gestão e as Demonstrações 

Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Superávit ou Déficit, De-

monstração das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas 

Explicativas e demais demonstrativos  e o respectivo relatório de auditoria sobre as demons-

trações contábeis, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

Com base nos nossos exames sobre as demonstrações contábeis e considerando as reu-

niões realizadas no decurso do exercício e de acordo com os relatórios de auditoria, somos da 

opinião de que as mencionadas demonstrações apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade pela aprovação das contas 

desse exercício pelo Conselho de Administração do Sescoop/PR.
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2014

1. RECEITAS

Contribuição Sescoop
Saldo de Exercício Anterior

Juros de Títulos de Renda
Outras Receitas Correntes

TOTAL

2. DESPESAS

Qualificação Profissional Área do Cooperativismo
Atividades Desportivas e Socioculturais

Monitoramento, Superv. Audit.e Controle
Manutenção de Serviços Administrativos

Divulgação de Ações Institucionais
Gestão Adminstrativa
Ações de Informática

Serviços de Auditoria Interna
Gestão do Processo Planejamento Institucional

TOTAL

Resultado acumulado do período (1-2)

RESUMO GERAL

Atividade Meio
Atividade Fim

TOTAL

88,87%
5,71%
5,28%
0,14%

100,00

70,00%
11,92%

8,08%
6,16%
1,57%
0,73%
1,00%
0,44%
0,09%

100,00

8,42%
91,58%

100%

     25.269.264 
       1.624.736 
       1.500.000 
            40.000 

     28.434.000 

    19.904.181 
       3.390.519 
       2.298.300 
       1.750.500 
          447.000 
          207.500 
          284.900 
          125.900 
            25.200 

     28.434.000 

0,00

2.394.000 
     26.040.000 

     28.434.000 

%

%

%

R$

R$

R$

ORÇADO

ORÇADO

ORÇADO
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PLANO DE AÇÃO 2014

Área de Desenvolvimento Humano
• Realizar 6.000 eventos, com 80.000 horas/aula, 

para um público de 150 mil pessoas.
• Coordenar a execução dos programas Coo-

perjovem, Jovem Aprendiz Cooperativo, Intercâmbio 
Cultural entre Cooperativas, Jovemcoop e Elicoop.

• Consolidar o Programa de Certificação de 
Conselheiros de Cooperativas. 

• Apoiar o curso de Mestrado Profissional em 
Gestão de Cooperativas da PUCPR.

• Concluir a modernização no software do Sis-
tema de Desenvolvimento Humano, em parceria com 
a OCB.

Desenvolvimento das cooperativas
• Monitoramento: aperfeiçoar a análise de de-

sempenho e apoiar a OCB na difusão do sistema para 
outros estados. 

• Manter o registro de auditores independentes 
e fazer o acompanhamento da atuação das auditorias 
registradas na OCB.

• Auditoria de gestão: capacitar os conselheiros 
fiscais, contadores e profissionais de finanças, prestar 
orientação contábil, tributária, consultoria e assessoria 
técnica.

• Estudos: elaborar diagnósticos da situação 
econômica e financeira das cooperativas e realizar reu-
niões com as diretorias para discussão de seus planos 
de desenvolvimento.

• Assessoria estratégica: assessorar as coo-
perativas na realização do plano de viabilidade e 
emitir parecer para concessão do registro, prestar 

orientações a grupos interessados em constituir co-
operativas e a implantação do PEDC em 50 coope-
rativas.

Área de Tecnologia da Informação
• Dar assessoria na implantação do sistema de 

controle de eventos.
• Aperfeiçoar o software de monitoramento.
• Fazer a manutenção dos equipamentos e de-

senvolver novos aplicativos.

Área Jurídica
• Elaborar contratos entre o Sescoop/PR, presta-

dores de serviços e fornecedores.
• Assessorar as comissões de licitação, de inven-

tário de bens e de seleção.
• Elaborar pareceres jurídicos.
• Representar o Sescoop/PR junto à justiça co-

mum, assembleias, Ministério Público, fóruns, reuniões 
com outras entidades do Sistema “S” e com prestadores 
de serviços.

• Orientar os agentes de desenvolvimento hu-
mano na contratação de instrutores. 

Área de Comunicação
• Publicar 10 edições da Revista PR Cooperativo, 

uma do Balanço Social, 2 da Revista Paraná Cooperativo 
Técnico Científico.

• Publicar 240 edições do  Informe Paraná Coo-
perativo Diário.

• Promover 2 fóruns de comunicadores.
• Apoiar a realização da Expocoop.
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SISTEMA SINDICAL COOPERATIVO BRASILEIRO

A organização do sistema sindical cooperati-
vo começou a ser implantada no início da década de 
90, quando as Organizações Estaduais de Cooperati-
vas (OCEs), seguindo orientação da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), ampliaram suas ações 
para adquirir a prerrogativa de sindicato, por meio 
do registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), afim de exercerem a representação 
sindical patronal das cooperativas. Consequentemen-
te, os sindicatos laborais, visando a paridade sindical, 
constituíram-se para representar os trabalhadores em 
cooperativas, em todo o território brasileiro.

Sindicato é definido pela doutrina jurídica como 
uma associação livre de empregados ou de emprega-
dores ou de trabalhadores autônomos para defesa dos 
interesses respectivos. O artigo 511 da CLT assegura a 
licitude de associações cuja finalidade seja o estudo, 
defesa e coordenação de interesses econômicos e pro-
fissionais. Tais interesses emanam, respectivamente, da 
identidade, similaridade ou conexões das atividades 
empreendidas e, por conseguinte, das atividades ou 
profissões necessárias à sua concretização. 

A associação de categoria econômica ou profis-
sional está disciplinada na Constituição Federal, em seu 
artigo 8º, sendo vedado ao poder público interferência 
ou intervenção na organização sindical. O exercício da 
representatividade sindical ocorre em bases territoriais 
distintas, que poderão ser municipais, intermunicipais, 
estaduais, interestaduais e nacionais. Deste modo, ob-
jetiva o sindicato realizar a defesa dos direitos e interes-
ses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais e administrativas. 

Assim, o sistema sindical é formado pelos sin-
dicatos patronais e laborais em primeiro grau, pelas 
federações em segundo grau, e pelas confedera-
ções em terceiro grau, ápice da denominada pirâ-
mide sindical.

 REPRESENTAÇÃO PATRONAL

A categoria econômica cooperativista encontra-se 
organizada nos três níveis da pirâmide sindical: Confede-
ração, Federação e Sindicatos.

Confederação
Com sede em Brasília, a Confederação Nacional 

das Cooperativas (CNCoop) é composta por três fede-
rações interestaduais, uma estadual e 38 sindicatos fi-
liados (dentre os quais, nove ainda aguardam registro). 
A CNCoop possui oito sindicatos a ela vinculados di-
retamente, os quais almejam a formação de mais uma 
federação. Possui também duas outras federações que 
aguardam a expedição de seus respectivos registros 
sindicais e uma Organização Estadual não sindical, a 
do Acre. Trata-se de uma confederação de abrangên-
cia territorial nacional, entidade sindical patronal de 3º 
grau, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucra-
tivos, reconhecida por mais de 51 entidades sindicais 
como legítima representante da categoria econômica 
cooperativista em todos os seus ramos de atividades, 
tendo por objetivo o fortalecimento e a consolidação 
do Sistema Confederativo de Representação Sindical 
das Cooperativas.

Federação
A representação sindical patronal em segun-

do grau se faz presente atualmente por quatro fe-
derações, sendo três interestaduais e uma estadual. 
Aguardando a expedição do registro sindical, encon-
tram-se outras duas mais federações vinculadas à 
CNCoop.

Federações Interestaduais
Fecoop Centro-Oeste e Tocantins: com base 

territorial nos estados de Goiás (OCB-GO), Mato Gros-
so (OCB-MT), Mato Grosso do Sul (OCB-MS), Tocantins 
(OCB-TO) e no Distrito Federal (OCBDF).

Fecoop Nordeste: com base territorial nos esta-
dos de Pernambuco (OCB-PE), Ceará (OCB-CE), Mara-
nhão (OCEMA) Paraíba (OCB-PB), Rio Grande do Norte 
(OCB-RN), Piauí (OCB-PI) e Sergipe (OCESE).

Fecoop Sulene: com base territorial nos esta-
dos de Espírito Santo (OCB-ES), Bahia (OCEB), Alago-
as (OCB-AL), Minas Gerais (OCEMG) e Santa Catarina 
(OCESC).

Federação Estadual
Fecoopar, com base territorial no Estado do 

Paraná.

SISTEMA SINDICAL COOPERATIVO BRASILEIRO
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Federações que aguardam
registro sindical
A Fecoop Norte está constituída como pessoa 

jurídica e aguarda a publicação do registro sindical. 
Possui a vinculação dos estados do Amapá (OCB-AP), 
Amazonas (OCB-AM), Pará (OCB-PA), Rondônia (OCB-RO) 
e Roraima (OCB-RR).

A Fescoop - possui abrangência no estado de São 
Paulo, está constituída como pessoa jurídica e aguarda 

a publicação do registro sindical, sendo integrada por 
oito sindicatos que também aguardam registro e dois 
sindicatos vinculados.

Sindicatos
A representação sindical patronal em primeiro 

grau está consolidada por 38 sindicatos de coopera-
tivas, organizados no território brasileiro, dos quais 9 
aguardam a expedição do registro sindical.

REPRESENTAÇÃO PATRONAL

Fundadoras - CNCoop

Filiada - CNCoop

Fundadoras/filiadas - federações

Filiadas - federações (não fundadoras)

Sindicato de cooperativas

Em processo de filiação à CNCoop

Em processo de vinculação à CNCoop

Entidades em processo de registro sindical - MTE

Entidades vinculadas à CNCoop

Entidades específicas (dissociação - genérico)

Organização das Cooperativas no Estado do Acre

CNCOOP

FECOOP 
SULENE

OCB-ES

OCEB OCDF

OCB-MT

OCB-MS

OCB-TO

OCB-AL

OCEMG

OCESC

OCB-GO OCB-PE

OCB-CE

OCEMA

OCB-PB

OCB-PI

OCB-RN

OCESE

OCEPAR OCB-AP

OCB-AM

OCB-PA

OCB-RO

OCB-RR

ACRE

SINCOAGRO

SINCOADA

SINCOMOTA

SINDCRESP

SINCONSUMO

SINCOINSFRA

SINCOOMED

SINACRED

SINCOESP

PRODUÇÃO

SINDICOOP
RS

SINCOOPAGRO
RJ

SINCOOPHAB
RJ

SINCOOPCRED
RJ

SINDTRANSRIO
RJ

FETRABALHO 
RJ

SINCOOPSAÚDE
RJ

SINCOODONTOSINCOOPAR
OESTE

SINCOOPAR
SUDOESTE

SINCOOPAR
NORTE

SINCOOPAR
NOROESTE

SINCOOPAR
SAÚDE

SINCOOPAR
TRANSPORTE

SINCOOPAR
CENTRO SUL

SINCOOPAR
CRÉDITO PR

FECOOP 
CO/TO

FECOOP 
NE

FECOOP 
NORTE

FECOOP 
SP

OCB-RJ OCERGSFECOOPAR
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REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS

A representação dos empregados em cooperati-
vas, denominada de categoria profissional, encontra-se 
em dois níveis da pirâmide sindical, ou seja, uma federa-
ção em segundo grau, e os sindicatos em primeiro grau.

Federação
Com sede em Brasília, a Federação Nacional dos 

Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas do Brasil (Fe-
natracoop) possui base territorial nacional e representa 
a categoria sindical laboral em segundo grau.

Sindicatos
A representação em primeiro grau dos trabalha-

dores em cooperativas se efetiva por meio de vinte e dois 
sindicatos, filiados à Fenatracoop em todo o território 
brasileiro, dos quais, dezoito possuem registro e quatro 
aguardam análise do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Ressalta-se que, dentre os sindicatos filiados à federação 
laboral, sete estão localizados no Estado do Paraná.

Em razão da especificidade, a representação sin-
dical laboral para alguns ramos do cooperativismo, se 
apresenta por meio de sindicatos específicos que não 
são filiados diretamente à Fenatracoop, como é o caso 
do Sindicred, no Paraná (ramo crédito) e, ainda, os sin-
dicatos que representam as categorias diferenciadas, 
como, por exemplo, a dos motoristas.

SISTEMA SINDICAL PATRONAL
DO COOPERATIVISMO NO PARANÁ

Sindicatos
A Ocepar foi a primeira organização estadual a 

buscar a representação sindical cooperativista. Em As-
sembleia Geral Extraordinária, realizada em 1993, o es-
tatuto da entidade foi aprimorado e sua denominação 
foi alterada para Sindicato e Organização das Coope-
rativas do Estado do Paraná. Em 15 de janeiro de 1997, 
a Ocepar adquiriu o registro sindical concedido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, sendo reconhecida 
como entidade sindical patronal representativa das co-
operativas paranaenses. Com objetivo de aperfeiçoar a 
representação, em 9 de setembro de 2003, em Assem-

bleia Geral Extraordinária, o sindicato Ocepar desmem-
brou-se, atribuindo parcelas de sua representatividade 
a cinco sindicatos regionais. Para representar o ramo 
agropecuário: Sincoopar Norte, Sincoopar Noroeste, 
Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Oeste e Sincoopar 
Sudoeste. Para representar o ramo transporte, há um 
sindicato estadual, o Sincoopar Transporte. Já sindicato 
estadual que representa o ramo saúde é o Sincoopar 
Saúde. Os demais ramos do cooperativismo encon-
tram-se representados pelo sindicato Ocepar, como, 
por exemplo, crédito, eletrificação rural, trabalho, turis-
mo, educacional, etc. 

Fecoopar
Visando coordenar a representação das coope-

rativas nas negociações sindicais e no desenvolvimen-
to das atividades que almejavam o aprimoramento 
da relação capital e trabalho nos diferentes ramos do 
cooperativismo paranaense, foi criada a Fecoopar - Fe-
deração e Organização das Cooperativas do Estado do 
Paraná. Trata-se de uma entidade sindical patronal de 
segundo grau, sem fins lucrativos, destinada ao estudo 
e à defesa da categoria econômica e das atividades atri-
buídas aos sindicatos cooperativistas. Possui abrangên-
cia territorial em todo o Estado do Paraná e obteve seu 
registro sindical em 23 de maio de 2006.

Sindicatos filiados
São filiados à Fecoopar os sindicatos: Ocepar, 

Sincoopar Norte, Sincoopar Noroeste, Sincoopar Cen-
tro-Sul, Sincoopar Sudoeste, Sincoopar Oeste, Sincoo-
par Transporte e Sincoopar Saúde. Aguardando o regis-
tro sindical e, por conseguinte, sua filiação, o Sincoopar 
Crédito e o  Sincoop.

AÇÕES INSTITUCIONAIS 

Fecoopar
Assembleia Geral Ordinária
A Assembleia Geral da Fecoopar é formada pelo 

Conselho de Representantes que, por sua vez, é com-
posto por delegados de cada sindicato filiado. A repre-
sentação dos sindicatos na Federação ocorre por dois 
membros titulares e um suplente.

SISTEMA SINDICAL PATRONAL
DO COOPERATIVISMO NO PARANÁ
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A atribuição estatutária da Assembleia Geral Or-
dinária é fixar as diretrizes e aprovar a prestação de 
contas da diretoria. A última AGO foi realizada no dia 
01 de abril de 2013, que deliberou sobre o relatório de 
atividades, balanço patrimonial e aprovação das con-
tas da diretoria referente ao ano civil anterior, além de 
aprovar as propostas orçamentárias das receitas e das 
despesas, bem como o programa de trabalho para o 
exercício de 2013, em conformidade com o parecer 
do Conselho Fiscal.

Diretoria
A diretoria, órgão executivo da Federação, es-

teve reunida 5 vezes no decorrer do exercício para 
deliberar sobre diversos assuntos de interesse da ins-
tituição, em sua maioria, para decisões sobre as nego-
ciações sindicais.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal esteve reunido uma vez, para 

análise das contas e elaboração do seu parecer.

Quadro funcional
A Fecoopar conta com quadro próprio de 3 

funcionários, mais um cedido pela Ocepar, todos 
com formação de nível superior, responsáveis pela 
gestão da Federação e dos sindicatos filiados, da co-
ordenação das negociações sindicais e da represen-
tação administrativa, política e judicial das coopera-
tivas paranaense.

 Sindicatos
Assembleias Gerais Ordinárias
As Assembleias Gerais Ordinárias dos sindicatos 

que compõem a Fecoopar foram realizadas no primeiro 
bimestre de 2013, visando a aprovação das contas do 
exercício anterior, do orçamento de receitas e despesas 
e do programa de trabalho.

Diretorias dos sindicatos
Foram realizadas as reuniões com as diretorias 

dos sindicatos para tratar de temas específicos das co-
operativas de cada região e, ainda, deliberar sobre o 
plano de trabalho e as negociações coletivas concer-
nentes a cada um dos sindicatos. Ocorreram duas reu-

niões nos sindicatos Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar 
Noroeste, Sincoopar Norte, Sincoopar Saúde e Sincoo-
par Transporte, e três reuniões no Sincoopar Sudoeste 
e Sincoopar Oeste.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal dos sindicatos esteve reunido 

uma única vez para análise das contas e elaboração do 
seu parecer.

Participações em colegiados
A Fecoopar participou de diversas reuniões 

temáticas, políticas e jurídicas com as demais federa-
ções patronais paranaenses, a fim de discutir, alinhar, 
estudar e propor soluções e atos necessários para de-
fesa e posicionamento da bancada patronal frente aos 
temas: salário mínimo estadual, normas regulamen-
tadoras do trabalho, E-social, segurança do trabalho, 
trabalho decente, atos da Secretaria do Trabalho e 
Emprego, atos da Superintendência Regional do Tra-
balho, entre outros.

Participações em conselhos
A Fecoopar, visando a representação e defesa 

das cooperativas do Paraná nos julgamento dos pro-
cessos administrativos envolvendo a seara do direito 
tributário, possui assento junto à bancada patronal no 
Conselho de Contribuintes da Receita Estadual.

A Federação participa, ainda, do Conselho Esta-
dual do Trabalho criado pela Superintendência Regio-
nal do Trabalho para discussão e análise de diversos 
temas, como normas de saúde e segurança do traba-
lho, seguro desemprego, trabalho escravo, mediações, 
atendimentos nas rescisões trabalhistas, entre outros.

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
A Federação participa ativamente no Grupo 

Executivo sobre Trabalho Decente e nos debates e reu-
niões com o superintendente regional do Trabalho e 
auditores fiscais do trabalho frente aos temas relativos 
às condições laborais praticadas e fiscalizadas nas coo-
perativas.

A realização das defesas administrativas para 
autos de infração em que a cooperativa figure even-
tualmente como parte são assessoradas pelos fun-

AÇÕES INSTITUCIONAIS
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cionários da Fecoopar, os quais realizam, também, a 
representação junto às mediações promovidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (mesa redonda), 
quando provocado por sindicatos ou em auxílio às 
cooperativas.

Ministério Público do
Trabalho do Paraná
A Federação acompanha as ações do Ministério 

Público do Trabalho que demandam o envolvimento 
administrativo e/ou judicial das cooperativas parana-
enses, sejam nas publicações sobre trabalho rural, nos 
programas de apoio para extinção do trabalho escravo, 
nas ações envolvendo as fiscalizações concernentes às 
normas de saúde e segurança do trabalho ou, ainda, 
nas ações judiciais envolvendo as interpretações de 
cláusulas apresentadas em acordos/convenções cole-
tivas ou, eventualmente, em processos judiciais que as 
cooperativas demandem como partes.

Ressalta-se que, em 2013, o Ministério Público do 
Trabalho promoveu suas ações com especial atenção à 
Norma Regulamentadora nº. 36 - trabalhos em frigorífi-
cos, realizou audiência pública e notificou as coopera-
tivas por meio da Carta Recomendatória, informando 
as exigências e os pontos principais das fiscalizações 
deste órgão para verificação do ambiente de trabalho 
adequado. Por esta razão, a Fecoopar atuou diretamen-
te no apoio, treinamento, assessoria e mobilização de 
do ambiente de trabalho frente ao cumprimento das 
exigências legais.

 
Secretaria Estadual do
Trabalho e Emprego
As cooperativas também foram devidamente 

representadas pela Fecoopar nas negociações para 
fixação do salário mínimo regional. As federações pa-
tronais se mobilizaram e reuniram seus presidentes 
com a bancada parlamentar estadual para esclarecer 
e comprovar que o reajuste pretendido geraria indi-
retamente grande impacto em todas as negociações 
sindicais e, consequentemente, na própria economia 
do Estado. Embora o índice de reajuste não tenha 
sido reduzido, permaneceu a cláusula de sua inapli-
cabilidade junto às categorias que possuem Acordos 

ou Convenções Coletivas de Trabalho, desobrigando, 
portanto, as cooperativas de praticarem o piso regio-
nal estabelecido.

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS

Ramo Agropecuário
No Paraná, as cooperativas agrícolas, agrope-

cuárias e agroindustriais encontram-se representadas 
pelos sindicatos patronais: Sincoopar Oeste, Sincoopar 
Norte, Sincoopar Noroeste, Sincoopar Sudoeste e Sin-
coopar Centro-Sul.

 Visando a paridade sindical, a representação 
sindical dos empregados das cooperativas se faz por 
sete sindicatos de 1º grau: Sitracoosp (Dois Vizinhos), 
Sintracoop (Campo Mourão), Sintrascoopa (Palotina), 
Sintrascoop (Cascavel), Sintrascoom (Medianeira) e Sin-
tracoosul (Carambeí).

As negociações sindicais do ano de 2013 concen-
traram-se somente nas cláusulas econômicas (piso, rea-
juste salarial, taxa associativa e fundo assistencial), sendo 
realizados Termos Aditivos às Convenções Coletivas de 
Trabalho. Houve atraso considerável na finalização da 
negociação em razão de condicionantes extra pauta por 
parte dos sindicatos laborais. Exigência colocada à mesa 
de negociação pelo laboral para a realização de “paco-
tes de benefícios”, compostos de plano de saúde, plano 
odontológico e seguro de vida com agências convenia-
das à Fenatracoop, sendo que parte desses benefícios 
deveria ser custeado pelas cooperativas.

Sincoopar Sudoeste
As negociações com o sindicato laboral desta 

região iniciaram-se em 23 de maio de 2013 e, após três 
reuniões, foi concedido aos empregados o reajuste sa-
larial de 8%, o piso salarial no valor de R$ 835,00 (reajus-
te de 15%), exceto para os empregados da cultura da 
maçã, que tiveram os valores dos pisos remetidos para 
Acordo Coletivo de Trabalho. O Instrumento Coletivo 
foi registrado junto ao Sistema Mediador/MTE em 24 
de junho de 2013.

Sincoopar Centro-Sul
Nesta região, foi necessária apenas uma reunião 

para concluir a negociação sindical, que ocorreu em 
de 11 de junho de 2013. Foi concedido aos emprega-

NEGOCIAÇÕES SALARIAIS
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dos o reajuste salarial de 7%, piso salarial no valor de 
R$ 772,80 (reajuste de 12%). O Instrumento Coletivo foi 
registrado junto ao Sistema Mediador/MTE em 03 de 
julho de 2013.

Sincoopar Oeste
Os três sindicatos laborais da região, Sintrasco-

op, Sintrascoom e Sintrascoopa permaneceram irredu-
tíveis junto à pauta básica que pleiteava reajuste salarial 
de 12%, piso salarial de R$ 1.200,00 e, ainda, a conces-
são do “pacote de benefícios” assinados com a interme-
diação da Fenatracoop. Considerando que a posição da 
Comissão de Negociação era a concessão de um rea-
juste de 8%, com possibilidade de chegar a 8,5%, após 
seis reuniões com intensos debates entre os sindicatos 
laborais e a comissão de negociação e, duas reuniões 
com os presidentes, as negociações não prosperaram.

 Na sequência, os presidentes das cooperativas 
da região decidiram conduzir as negociações direta-
mente, afastando a Comissão de Negociação e, após 
duas rodadas de negociações, concluíram o processo 
concedendo um reajuste salarial de 9,5% e piso salarial 
remetido para Acordo Coletivo. 

A Fecoopar confeccionou os instrumentos cole-
tivos junto ao Sistema Mediador/MTE, os quais foram 
registrados nas seguintes datas: Sintrascoop, em 02 de 
agosto de 2013, Sintrascoom, em 09 de agosto de 2013, 
e Sintrascoopa, em 06 de setembro de 2013.

Sincoopar Norte e Sincoopar Noroeste
Ambos os sindicatos conduziram a negociação 

sindical juntamente com a Comissão de Negociação e 
os representantes das cooperativas das regiões. As trata-
tivas com o sindicato laboral Sintracoop iniciaram-se em 
15 de maio de 2013 e foram finalizadas em 25 de julho 
do mesmo ano, sendo concedido aos empregados o 
reajuste salarial de 7,5% e, nos pisos para os maiores sa-
lários, o reajuste de 7,5%, e, para os menores, o reajuste 
de 12,78%. Na negociação foi adicionado, ainda, o valor 
de até 2% da folha de pagamento da cooperativa, sob 
a forma de benefícios definidos em Acordo Coletivo de 
Trabalho firmado individualmente com cada cooperativa 
até 30 de setembro de 2013. Ressalta-se que o Sintracoop 
apresentou irregularidades no registro sindical, sendo ne-
cessária a finalização e assinatura do instrumento coletivo 
diretamente com a Fenatracoop, sendo registrado junto 
ao Sistema Mediador/MTE em 23 de setembro de 2013.

Ramo Transporte
Sincoopar Transporte
O Sincoopar Transporte representante patronal 

das cooperativas do ramo transporte, sob a coordena-
ção da Fecoopar, iniciou, em 12 de junho de 2013, as 
negociações sindicais com a Fenatracoop, represen-
tante dos empregados destas cooperativas em 2º grau 
sindical, dada a ausência de sindicato laboral cooperati-
vista de 1º grau específico. As negociações foram finali-
zadas em 08 de julho de 2013, com a concessão do rea-
juste salarial de 7% e o mesmo valor aplicado nos pisos 
salariais. O Instrumento Coletivo foi registrado junto ao 
Sistema Mediador/MTE em 12 de julho de 2013.

Ramo Saúde
Sincoopar Saúde
As cooperativas médicas e odontológicas são re-

presentadas pelo sindicato patronal Sincoopar Saúde, 
enquanto que seus empregados, dada a ausência de um 
sindicato cooperativista de 1º grau específico, são repre-
sentados pela Fenatracoop. Assim, sob a coordenação 
da Fecoopar, foram iniciadas, em 02 de maio de 2013, as 
negociações sindicais, sendo realizadas 6 videoconferên-
cias com as Unimeds de todo Paraná e, em data de 04 de 
junho de 2013, foi concedido aos empregados o reajus-
te salarial de 7,49%, e nos pisos salariais 12,6%. O Instru-
mento Coletivo foi registrado junto ao Sistema Mediador/
MTE em 10 de junho de 2013. A Fecoopar realizou, ainda, 
a apresentação do Sindicato Patronal Sincoopar Saúde à 
Unimed Brasil, no dia 10 de abril de 2013, e participou de 
debates sobre a representação sindical desta categoria 
em duas reuniões realizadas na Unimed Curitiba.

Ramo Crédito
Sindicato Ocepar
As cooperativas deste ramo, conforme decisão 

judicial do Tribunal Regional do Trabalho no Estado 
do Paraná, são representadas pelo sindicato patronal 
Ocepar. Em virtude das exigências do Sindicred, sindi-
cato laboral de 1º grau, as cooperativas de crédito do 
Sistema Sicredi realizaram suas negociações individu-
almente e seus Acordos Coletivos foram registrados no 
Sistema Mediador/MTE em 04 de abril de 2013.

 A Comissão de Negociação da Fecoopar, em 30 de 
janeiro de 2013, iniciou as negociações sindicais com o Sin-
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dicred e após mais de treze rodadas de reuniões, conseguiu 
obter êxito na negociação para as cooperativas integrantes 
do Sistema Sicoob. Os Acordos Coletivos foram registrados 
no Sistema Mediador/MTE em 31 de julho de 2013. 

A representação das cooperativas independen-
tes (Credicoamo, Credicoopavel, Coopesf e Credialian-
ça) foi coordenada pela Comissão de Negociação da 
Fecoopar, que continuou negociando com o Sindicred. 
Contudo, em face de exigências excessivas do sindica-
to laboral, foram encetadas negociações com a Fena-
tracoop e os acordos coletivos devidamente registra-
dos no Sistema Mediador/MTE.

Motoristas - Categoria diferenciada
A única categoria diferenciada que possui ne-

gociação coletiva de trabalho especifica é a dos em-
pregados que são contratados pelas cooperativas 
para exercerem as atividades de motoristas de veícu-
los rodoviários. Deste modo, a Fecoopar procura ne-
gociar os índices aplicados à categoria preponderante 
para com a categoria diferenciada. Em razão da nova 
legislação (Lei 12.619/2012 e Portarias do Contran), 
que regulamentaram a profissão do motorista, e da 
demora no fechamento da negociação do ramo agro-
pecuário, houve atraso na conclusão dos trabalhos. 

As negociações com a Fetropar e o Sitro (região 
Centro-Sul) iniciaram-se em 14 de maio de 2013. Após 
três reuniões, foi concedido aos empregados o reajuste 
salarial de 7% e os pisos salariais foram reajustados em 
10%. O Instrumento Coletivo referente ao Sincoopar 
Centro-Sul e o Sitro foi registrado junto ao Sistema Me-
diador/MTE em 23/09/2013. E o Instrumento Coletivo 
firmado entre os outros Sincoopares e a Fetropar foi 
registrado em 13 de novembro de 2013.

Representação sindical
No decorrer do ano, a equipe técnica da Feco-

opar participou de diversas reuniões e grupos de dis-
cussão na Secretaria de Trabalho e Emprego e na Supe-
rintendência Regional do Trabalho. Atuou ativamente 
em audiências no Ministério Público do Trabalho, em 
mesas redondas de negociação no Ministério do Traba-
lho e Emprego, em defesas de Dissídios Coletivos junto 
ao Tribunal Regional do Trabalho, no Fórum Jurídico da 
Confederação Nacional das Cooperativas, dentre outras 

atividades, todas elas envolvendo a representação e a 
defesa dos interesses do sistema sindical cooperativo.

ASSESSORIA AOS SINDICATOS
E COOPERATIVAS

A Fecoopar auxiliou as cooperativas na elabora-
ção e celebração de Acordos Coletivos de Trabalho e 
registros no Sistema Mediador. Prestou assessoria jurí-
dica, emitindo mais de 80 pareceres corretivos e pre-
ventivos nas áreas trabalhista, previdenciária e sindical, 
bem como, apoiou os responsáveis pelas áreas de re-
cursos humanos dos sindicatos e das cooperativas. 

Fórum Trabalhista
Realizado na cidade de Maringá, no dia 19 de 

fevereiro de 2013, o Fórum Trabalhista tratou sobre o 
tema pesquisa salarial, demonstrando aos profissionais 
de recursos humanos como utilizar esta ferramenta na 
gestão da cooperativa. 

Fórum Trabalhista orienta sobre pesquisa salarial

Recadastramento no
Ministério dos Transportes
A Fecoopar realizou 1.018 operações de recadas-

tramento de associados das cooperativas de transporte no 
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - 
RNTRC, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Treinamento em ergonomia
Organizou ainda eventos sobre ergonomia no tra-

balho para os profissionais técnicos das cooperativas que 
atuam no setor de carnes, com a finalidade de facilitar suas 
adequações às normas da NR 36 - trabalhos em frigoríficos.

ASSESSORIA AOS SINDICATOS E COOPERATIVAS
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Nos dias 07 e 08 de março de 2013 foi realizado, 
em Cascavel, o segundo treinamento em ergonomia 
pelo método “Niosh by Ocra” (avaliação de coluna e 
membros superiores com manipulação de cargas). Par-
ticiparam 27 profissionais das cooperativas frigoríficas e 
2 profissionais do Sistema Ocepar.

Treinamento detalhado sobre a ferramenta ergonômica 

 Interação do setor cooperativo frigorífico
No dia 26 de março de 2013, os profissionais re-

alizaram uma visita nas unidades produtivas da Coope-
rativa Aurora, em Santa Catarina. Eles assistiram a uma 
palestra do corpo técnico, que apresentou todos os tra-
balhos realizados, desde o início, para a implementação 
da NR 36 e demais exigências dos órgãos fiscalizado-
res. Em seguida, os participantes foram divididos em 3 
equipes para visita aos setores frigoríficos nas unidades 
de Chapecó (abate de suínos), Maravilha e Quilombo 
(abate de frangos).

Profissionais técnicos da Aurora recebem as cooperativas

Fórum dos Frigoríficos
No dia 09 de maio foi realizado, na sede da coo-

perativa Cotriguaçu, em Cascavel, o primeiro encontro 
do Fórum dos Frigoríficos, destinado a promover a dis-
cussão técnica entre os profissionais desta área, visan-
do buscar soluções para as cooperativas frigoríficas. O 
evento teve a presença de 31 profissionais, entre eles: 
engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros, fisiotera-
peutas, ergonomistas e gerentes de produção e RH.

A Fecoopar realizou a orientação jurídica sobre a 
NR 36, ressaltando os pontos principais passíveis de fis-
calizações pelo MTE e MPT, respondeu a diversos ques-
tionamentos das cooperativas sobre as formas de com-
provação das adequações à NR 36, esclareceu sobre as 
demais normas de segurança do trabalho e orientou 
as cooperativas a realizarem registro documental e fo-
tográfico de cada alteração do posto de trabalho e da 
realização de treinamentos com seus colaboradores. 

No Fórum, cada cooperativa apresentou suas 
ações iniciais de atendimento à norma, quanto aos 
itens referentes a período de pausas, análise ergonô-
mica do trabalho, maquinários, utilização de EPIs, ca-
deiras ergonômicas, treinamentos, tempo de troca de 
uniformes, sala de descanso e profissionais designados 
para a área de Saúde e Segurança do Trabalho (Sesmt). 
Na sequência, os técnicos foram distribuídos em quatro 
equipes, responderam um questionário identificando os 
principais pontos de impacto da NR 36 e definiram, con-
juntamente, um cronograma de ações prioritárias para 
treinamentos e adequações às exigências da norma.

I Fórum dos Frigoríficos

O segundo Fórum dos Frigoríficos foi realizado 
no dia 07 de agosto, na sede da Cotriguaçu, em Casca-

ASSESSORIA AOS SINDICATOS E COOPERATIVAS
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vel, com a presença de 40 profissionais das cooperativas 
frigoríficas. O evento priorizou as Análises Ergonômicas 
do Trabalho (AETs) e, no período da manhã, houve uma 
palestra abordando os conceitos de ergonomia base-
ados nas NRs 17 e 36 e a apresentação das principais 
ferramentas (métodos ergonômicos) que podem ser 
utilizadas para a confecção da AET, destacando os mé-
todos: Escala de Borg, Corlett, Checklist Wisha, Owas, 
Rula, Ocra, Baua, Reba, Niosh, Moore Garg, Sue Rogers, 
Nasa TLX, Tor-Tom e Itra. 

No período da tarde, os profissionais do Sesmt 
da Cooperativa Aurora, Júlio Bandeira e Michella Per-
tille, realizaram uma exposição sobre a experiência de 
adequação aos itens da NR 36, relatando, ainda, como 
foi a fiscalização que o MPT, em conjunto com o MTE, 
realizou na cooperativa.

II Fórum dos Frigoríficos

O terceiro Fórum dos Frigoríficos foi realizado 
nos dias 22, 23 e 24 de outubro, na Coopavel, em Cas-
cavel, com a presença de 44 profissionais técnicos das 

cooperativas frigoríficas. Em atendimento à solicitação 
delas, foi disponibilizado um treinamento detalhado 
sobre os métodos de ergonomia que poderão ser utili-
zados nas AETs, conforme o tipo de esforço físico exigi-
do em cada posto de trabalho. Palestraram no evento 
os profissionais Eduardo Leivas (fisioterapeuta e perito 
judicial em Cascavel) e Alison Klein (ex-presidente da 
Associação Brasileira dos Fisioterapeutas - Abrafit). 

No último dia, cada uma das cooperativas, exceto 
a C.Vale e a Cotriguaçu, relataram os trabalhos que estão 
desenvolvendo dentro de suas plantas produtivas visan-
do a adequação à NR 36, apresentaram suas análises er-
gonômicas, tempo de pausa, programas e treinamentos 
aos funcionários e plano de ações futuras. Houve uma 
discussão conjunta sobre as propostas de melhorias e, 
ao final, chegou-se a um consenso para a construção de 
uma análise ergonômica, padrão mínimo, para todas as 
cooperativas frigoríficas e a solicitação de continuidade 
do Fórum dos Frigoríficos em 2014. 

III Fórum dos Frigoríficos

ASSESSORIA AOS SINDICATOS
E COOPERATIVAS
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
FECOOPAR - CNPJ 06.964.532/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

CIRCULANTE
Disponível

Caixa
Bancos conta movimento

Aplicações Financeiras
Aplicações financeiras

Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

Equipamentos de informática
Veículos

(-) Depreciação acumulada
Intangível

Direitos de uso de softwares
(-) Depreciação acumulada

Marcas e patentes
ATIVO TOTAL

1.041.812,16
 505,92
407,85

98,07
1.033.242,04

1.033.242,04
8.064,20
8.064,20

16.990,91
7.297,91
14.547,67
37.066,03

(44.315,79)
9.693,00
16.830,00
(9.537,00)

2.400,00
1.058.803,07

883.203,86
715,73
267,70
448,03

876.362,23
876.362,23

6.125,90
6.125,90

22.645,72
9.586,72
7.564,00

37.066,03
(35.043,31)
13.059,00
16.830,00
(6.171,00)

2.400,00
905.849,58

CIRCULANTE
  Contas a pagar
  Obrigações sociais
  Consignações a recolher
  Provisão de gratif. Anual/Encargos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social

Superavit do exercício 
PASSIVO TOTAL

51.114,01
2.420,69

10.790,64
7.424,87

30.477,81
 

1.007.689,06
759.266,51
248.422,55 

1.058.803,07

147.473,49
102.828,43

11.177,17
5.901,07

27.566,82

758.376,09
639.566,74
117.091,45

905.849,58

2013

2013

ATIVO

PASSIVO

2012

2012

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 7
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31 DE DEZEMBRO

RECEITAS
 Contribuição sindical

Receitas de manutenção
 Convênios

 
DESPESAS

 Pessoal e encargos
 Divulgação do cooperativismo

 Gastos gerais
 Gastos convênios

 Viagens
 Serviços de terceiros

 Manutenção de bens
 Impostos e taxas

 Depreciação de bens
 

RESULTADO OPERACIONAL
 
 

RESULTADO FINANCEIRO 
 Receitas financeiras

  Despesas financeiras
 

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

2013 2012

700.165,35
215.655,08

5.810,27
478.700,00

522.582,87
429.695,32

0,00
5.777,90

33.201,03
23.908,37

9.461,23
2.071,00
5.829,54

12.638,48

177.582,48

70.840,07
71.079,81

(239,74)

248.422,55

646.713,97
223.487,32

5.226,65
418.000,00

595.840,31
403.565,83
100.016,24

3.673,16
34.279,04
24.468,89

8.021,27
1.637,00
4.886,80

12.292,08

53.873,66

63.217,79
63.511,60

(293,81)

117.091,45
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

SALDO EM 31/12/2010
Superavit do exercício anterior

Superavit do exercício corrente

SALDO EM 31/12/2011
Superavit do exercício anterior

Superavit do exercício corrente
Ajuste de exercício anterior

SALDO EM 31/12/2012
Superavit do exercício anterior

Superavit do exercício corrente
Ajuste de exercício anterior

SALDO EM 31/12/2013

422.850,71
79.930,62

-

502.781,33
136.785,41

-
-

639.566,74
117.091,45

-
-

756.658,19

79.930,62
(79.930,62)
136.785,41

136.785,41
(136.785,41)

117.091,45
-

117.091,45
(117.091,45)

248.422,55
-

248.422,55

-
-
-

-
-
-

1.717,90

1.717,90
-
-

2.608,32

2.608,32

502.781,33
-

136.785,41

639.566,74
-

117.091,45
1.717,90

758.376,09
-

248.422,55
2.608,32

1.007.689,06

PATRIMÔNIO
SOCIAL

AJUSTESSUPERAVITPATRIMÔNIO
SOCIAL
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO

2012 2013

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos

Pagamentos a fornecedores e empregados
Caixa gerado pelas operações

Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos

Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais
    
    

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compra de ativo imobilizado

Recebido pela venda de imobilizado
Dividendos recebidos

Caixa líquido usado nas atividades de investimento
    

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebido por empréstimo a longo prazo

Pagamento de passivo
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

    
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

   
Caixa e equivalentes de caixa ao início do período

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

709.931,76
496.625,40

213.306,36

96.214,91

117.091,45

-
-
-
-

-
-
-

117.091,45

673.024,43
883.203,86
210.179,43

771.005,42
420.777,44

350.227,98

101.805,43

248.422,55

-
-
-
-

-
-
-

248.422,55

883.203,86
1.041.812,16

158.608,30

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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NOTA 01 - Contexto operacional
A Federação e Organização das Cooperativas 

do Estado do Paraná - Fecoopar, entidade sindical de 
grau superior, com base territorial no Estado do Paraná, 
sociedade simples, sem fins lucrativos, constituída em 
30/12/2003 e filiada à CNCoop – Confederação Nacio-
nal das Cooperativas Brasileiras, tem como objeto so-
cial representar os interesses gerais dos sindicatos pa-
tronais das cooperativas, respectivas categorias e seus 
filiados, no judiciário em sua base territorial. 

NOTA 02 - Elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras

A Fecoopar procurou adotar as interpretações, 
revisões e normas vigentes emitidas pelo CFC - Con-
selho Federal de Contabilidade até 31 de dezembro 
de 2013.

NOTA 03 - Principais práticas contábeis
As Demonstrações Contábeis estão de acordo 

com os Princípios de Contabilidade, obedecidas às dis-
posições das Normas Brasileiras de Contabilidade e vis-
lumbrando as alterações promovidas na Lei nº 6.404/76, 
instituídas pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e Re-
solução CFC - Conselho Federal de Contabilidade nº 
838/99 que aprovou a NBC T 10.18 - Entidades Sindicais 
e Associações de Classe.

a) Regimes de escrituração
As receitas são reconhecidas no resultado quan-

do do efetivo recebimento, e as despesas são reconhe-
cidas pelo regime de competência. 

b) Estimativas contábeis
São reconhecidas na contabilidade quando da 

sua realização, do recebimento e/ou pagamento.
c) Aplicações financeiras
São registradas pelo montante dos investimen-

tos acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos 
auferidos até a data do balanço. 

d) Depreciação e amortização
A depreciação ou amortização dos bens do Imo-

bilizado estão computadas aos bens adquiridos a partir 
de 01/01/2010, os bens tangíveis e intangíveis não es-
tão registrados por um valor maior que o da sua rea-
lização, seja pela venda ou pelo uso, o valor atual dos 
Ativos relevantes imobilizados e intangíveis possuem 
evidências de seu valor recuperável.

e) Receitas de contribuições, convênios e 
manutenção

Provenientes da Contribuição Sindical Patronal dos 
vários ramos do cooperativismo paranaense, e ressarcimen-
tos de custeios dos Sindicatos Regionais das Cooperativas 
do Estado Paraná. Conta com o aporte de rendimentos 
oriundos de ganhos em aplicações no mercado financeiro 
e outras receitas com taxas e recuperações de despesas.

NOTA 04 - Direitos realizáveis
Registram-se em Direitos Realizáveis os adianta-

mentos concedidos aos funcionários.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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NOTA 06 - Contingências passivas
Até a data deste balanço não há contra a entida-

de contingências passivas de natureza fiscal, tributária 
ou trabalhista a serem registradas.

NOTA 07 - Passivo circulante
Obrigações provisionadas para liquidação a par-

tir de janeiro de 2014, composta pelo repasse de con-
vênio à Ocepar - Sindicato e Organização das Coope-

rativas do Estado do Paraná, e obrigações sobre a folha 
de pagamento.

NOTA 08 - Seguros contratados
A entidade é detentora de contratos de seguros 

com cobertura que abrangem os seguintes itens: seguro 
de vida em grupo; seguro para o veículo da frota com co-
bertura contra os riscos de incêndio, colisão e roubo, danos 
materiais e corporais, assegurado pelo valor de mercado.

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

Nelson Costa
Superintendente

João Paulo Koslovski
Presidente

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 DIREITOS REALIZÁVEIS
Adiantamentos a funcionários (férias)

Total

2012
6.125,90

6.125,90

2013
8.064,20

8.064,20

NOTA 05 – Investimentos, intangível

GRUPO
Imobilizado

Equipamentos de informática
Veículos

(-) Depreciação acumulada
Intangível

Bens intangíveis
(-) Amortização acumulada

Marcas e patentes
TOTAL

SALDO INICIAL
9.586,72
7.564,00

37.066,03
(35.043,31)
13.059,00

16.830,00
(6.171,00)

2.400,00
22.645,72

INCLUSÕES
6.983,67
6.983,67

-
-
-
-
-
-

6.983,67

BAIXAS
9.272,48

-
-

9.272,48
3.366,00

-
3.366,00

-
12.638,48

SALDO FINAL
7.297,91
14.547,67
37.066,03

(44.315,79)
9.693,00
16.830,00
(9.537,00)

2.400,00
16.990,91
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CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Curitiba, 10 de fevereiro de 2014

Carlos Yoshio Murate
Titular

Jacir Scalvi
Titular

Rudinei Carlos Grigoletto
Titular

Os membros do Conselho Fiscal da Federação e Organização das Cooperativas do Es-

tado do Paraná – Fecoopar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as 

Notas Explicativas, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Superavit ou Deficit, e 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do exercício findo em 31 de dezembro de 

2013, as contas da diretoria e a proposta orçamentária de receitas e despesas para 2014, con-

siderando também as reuniões realizadas; opinam favoravelmente pela aprovação das contas 

desse exercício pela Assembleia Geral Ordinária e da proposta orçamentária para 2014.
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%
28,7%

62,35%
8,23%

0,7%
100,00%

VALOR PROPOSTO
244.000,00
530.000,00

70.000,00
6.000,00

850.000,00

RECEITAS
Contribuição Sindical
Convênios Sindicatos

Receitas financeiras
Recuperaçao de despesas

TOTAL

VALOR PROPOSTO
10.000,00

INVESTIMENTOS
Aquisição de equipamentos de informática

%
80,34%

6,78%
5,08%
3,90%
0,68%
1,19%
2,03%

100,00%

VALOR PROPOSTO
474.000,00

40.000,00
30.000,00
23.000,00

4.000,00
7.000,00

              12.000,00 
      590.000,00 

DESPESAS
Pessoal e encargos

Gastos administrativos
Viagens

Gastos gerais
Manutenção de Bens

Impostos e taxas
Manutenção de software 

TOTAL

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 260.000,00 

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2014



1 0 7

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013  |   PLANO DE AÇÃO  2014

Capacitação
Realizar treinamentos para recursos humanos e 

jurídicos das cooperativas nas áreas trabalhista e de 
segurança do trabalho: Curso de Higienista Ocupacio-
nal; Aplicabilidade Prática da NR 36; Fórum dos Frigo-
ríficos e Assessoria em Gestão de Saúde e Segurança 
do Trabalho. 

Assessoria às cooperativas 
• Prestar atendimento conforme a demanda 

visando o acompanhamento frente às fiscalizações do 
MTE e MTP nos frigoríficos.

• Auxiliar nas questões que envolvem o re-
gistro de instrumentos coletivos de trabalho no 
MTE.  

Participação em colegiados
• Comissão Tripartite do Salário Mínimo 

Regional e no Conselho Estadual do Trabalho do 
Paraná.

•  Comissão de Segurança e Boas Práticas 
do Trabalho do Ministér io do Trabalho e Em-
prego.

• Conselho Estadual do Trabalho / Superinten-
dência Regional do Trabalho - Paraná.

Assessoria aos sindicatos
• Apoiar as ações dos sindicatos que compõem 

a Fecoopar.
• Prestar suporte técnico às áreas de recursos 

humanos das cooperativas. 

Negociações sindicais
• Coordenar as negociações sindicais diretas da 

Fecoopar.
• Apoiar as negociações dos sindicatos filiados.

Atuação no contencioso
• Defender e propor ações no contencioso, en-

volvendo questões sindicais e trabalhistas.
• Atuar juridicamente em dissídios coletivos de 

trabalho.

Tributário
• Participar do Conselho de Contribuintes e Re-

cursos Fiscais do Paraná e do Comitê Tributário do gru-
po das federações.

Previdenciário
• Participar do Conselho da Previdência Social - 

4ª Câmara de Julgamento do Estado do Paraná.

PLANO DE AÇÃO 2014





ANEXOS
Peças publicitárias



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

Apoio: Cooperativas do Paraná.www.paranacooperativo.coop.br
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No cooperativismo de saúde, você é atendido por quem é dono. São pro� ssionais preocupados em garantir 
o melhor atendimento para você, em qualquer área ou momento. Porque eles são cooperados. Trabalham 
juntos. E quando todos trabalham juntos, tudo funciona melhor. As cooperativas fazem a diferença. Mostram 
que, juntos, somos mais fortes. Juntos, a gente faz melhor.

Se nada 
é tão importante 

para você 
quanto a saúde,

 por que 
não ser atendido 

por quem 
é dono do plano 

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

Se você quer 
produtos 

de qualidade, 
não é melhor saber 
que eles são feitos 
aqui, bene� ciando 

nossa gente?

Apoio: Cooperativas do Paraná.www.paranacooperativo.coop.br
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No cooperativismo de crédito, você não é apenas mais um cliente precisando de recursos para evoluir 
em seus negócios. Você é um cooperado. Você participa e decide o que é melhor para você e para todos. 
Com a segurança de saber que é dono. Do seu negócio e do seu futuro. As cooperativas fazem a diferença. 
Mostram que, juntos, somos mais fortes. Juntos, a gente faz melhor.

Se você quer 
crescer e 

expandir o seu 
negócio, 

não é melhor investir 
seu dinheiro 

e tomar empréstimos 
com quem 

entende você?

Apoio: Cooperativas do Paraná.www.paranacooperativo.coop.br

AfAnOcepar210x280mm.indd   4 12/21/12   3:27 PM











Cooperativismo, Empreendedorismo 
e Sustentabilidade.

Só neste título você já tem três motivos para 
fazer o novo Mestrado Profissional da PUCPR.

Um curso com muitos diferenciais:Um curso com muitos diferenciais:

Int
ercâ

mbio

Ap
lica

bilidade

Su
ste

ntabilidade

Au

tonomia   

Parcerias internacionais com universidades tradicionais na área do cooperativismo;

Pesquisas aplicadas, realizadas por alunos e/ou professores, que geram resultados
práticos e inovadores;

Tema transversal presente em todos os aspectos do curso, considerando os pilares social,
econômico e ambiental;

Desenvolvimento constante da competência profissional e acadêmica de solucionar
problemas complexos de maneira inovadora.

O único Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas do Brasil.
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