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Aforçadocooperativismo

Reportagem Local

O superintendente da
OCB (Organização das
Cooperativas do Bra-

sil) e do Sescoop (Serviço Na-
cional de Aprendizagem do
Cooperativismo), Renato No-
bile, é o palestrante do 14º
EncontrosFolha, que o Grupo
Folha de Comunicação reali-
za nesta quinta-feira (25), pela
manhã, no Aurora Shopping.
O tema desta edição é “Coo-
perativismo – A união que traz
resultados”.

Ainda vão participar, como
painelistas, o diretor-presiden-
te da Integrada Cooperativa
Agroindustrial, Jorge Hashi-
moto, que é engenheiro agrô-
nomo formado pela UFPR
(Universidade Federal do Pa-
raná) e pós-graduado em ges-
tão de empresas; o presiden-
te da Unimed Londrina, Omar

SERVIÇO

Nesta quinta-feira, a 14ª edição
do EncontrosFolha debate
atuação do sistema no
Brasil e no Paraná

Taha, pós-graduado em radio-
logia e diagnóstico por imagem
pela USP e com MBA em ges-
tão executiva; e o superinten-
dente da Sicredi União PR/SP,
David Conchon, especializado
em gestão nas áreas de marke-
ting e vendas e em gestão co-
mercial e formações internaci-
onais em liderança.
“O cooperativismo tem se

mostrado fundamental para
o crescimento do agronegó-
cio paranaense e da economia
como um todo. Também esta-
mos vendo o crescimento im-
portante do cooperativismonos
segmentos financeiro e da saú-
de. Por isso, escolhemos este
tema para ser abordado nes-
te EncontrosFolha, que busca
discutir temas relevantes para
o desenvolvimento deLondrina
e região”, afirma o superinten-
dente do Grupo Folha de Co-
municação, JoséNicolásMejia.

De acordo com ele, a expec-
tativa é de que, além de discu-
tir a importância do cooperati-
vismo, sejam debatidos os de-
safios e as necessidades das co-
operativas, de modo que elas
continuem sendo “propulsoras
do crescimento econômico da
nossa região”.

EDIÇÕES
O primeiro EncontrosFolha

foi realizado em junho de 2014
e teve como tema “Desafios do
Brasil para 2015 – novo cenário
para Londrina e Paraná”. O se-

gundo, em setembro de 2014,
discutiu “Logística, uma visão
para o Brasil, um foco sobre o
Estado do Paraná”.

Em março de 2015, foi a vez
do evento debater “Qualifica-
ção de mão de obra como fa-
tor de desenvolvimento regio-

nal”. “A Indústria da Tecnolo-
gia e das Comunicações como
diferencial competitivo do in-
terior do Estado” foi o tema da
4ª edição, em julho de 2015.
Em outubro do mesmo ano o
tema debatido foi “Desafios do
agronegócio no Paraná: produ-

zir, transformar e exportar”.
O 6º EncontrosFolha, reali-

zado em março de 2016, teve
como tema “Sustentabilidade
Empresarial”. Em julho daque-
le ano, o assunto foi “Projetan-
do Londrina para o desenvol-
vimento: indústria, comércio e
serviços.”

A 8ª edição, em março e
2017, teve como tema “Ética e
transparência nas empresas: o
País da Lava Jato”. E, em julho,
foi a vez de “Como as mudan-
ças climáticas desafiam o cres-
cimento”. Já o tema do 10º, em
outubro de 2017, foi “Saúde fi-
nanceira – os reflexos da atu-
al conjuntura econômica para
pequenos e médios empresá-
rios brasileiros”.

No ano passado, o Gru-
po Folha realizou duas edi-
ções. Em março, foi debatida
a “Educação como elemento
transformador da sociedade”,
e em julho, na 12ª edição, o
“Mercado da Saúde em Lon-
drina – tecnologia e Inovação
para serviços e produtos”.

E, finalmente, em março
deste ano, “A construção civil e
imobiliário – o papel da cons-
trução civil na economia do
Norte do Paraná”, foi o tema da
13º EncontrosFolha.

A 14ª edição tem patrocínio
da Integrada, do Sicredi e da
Unimed Londrina e apoio do
SistemaOCB.

Acompanhamos também
ocrescimento importante
do cooperativismo
financeiro e da saúde”

“O cooperativismo tem se mostrado fundamental
para o crescimento do agronegócio paranaense
e da economia como um todo”, afirma o

superintendente do Grupo Folha, José Nicolás Mejia

Fábio Alcover/13-03-2019

14º ENCONTROSFOLHA
Data: 25 de julho
Horário: às 8 horas
Local: Aurora Shopping

Ingressos
Inteira: R$ 150

Assinantes Folha: R$ 100
Meia: R$ 75

Pontos de venda:
Classificados Folha de
Londrina (Ruai Piauí, 241)
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Umpotencial semlimites
Palestrante deste 14º EncontrosFolha, Renato Nobile, mostra as ferramentas e ações

que fazem do cooperativismo um sistema economicamente promissor

Victor Lopes

Reportagem Local

PIB (Produto Interno Bru-
to) com crescimento
inexpressivo, postos de

trabalho surgindo a conta-go-
tas e perspectivas econômicas
que estão alicerçadas em refor-
mas políticas cheias de polêmi-
cas e dependendo do bom âni-
mo de Brasília. Se o Brasil ca-
minha a passos lentos para en-
trar no eixo e retomar a pu-
jança que a sociedade aguarda,
o sistema cooperativista prova
que é possível um caminho só-
lido, comnúmeros expressivos,
mesmo emmeio a este cenário
ainda nebuloso do País.

Mostrar todas as ferramen-
tas e ações que fazem este sis-
tema tão promissor é o papel
do superintendente da OCB
(Organização das Cooperati-
vas Brasileiras), Renato Nobi-
le, nesta 14ª edição dos Encon-
trosFolha. Toda a dimensão
econômica e social das coo-
perativas – inclusive com uma
abordagem interessante sobre
o papel do Paraná para que
essa engrenagem continue for-
te – será apresentada por ele
durante o evento, também fo-
cando em perspectivas e desa-
fios para o futuro.
Há cerca de duas semanas,

a OCB apresentou, em sessão
solene no Congresso Nacional,
o Anuário do Cooperativismo
Brasileiro apontando todos os
números mais recentes do sis-
tema que de, fato, fazem inve-
ja a muitos setores nacionais

que não conseguem caminhar
neste ritmo. Dois números que
chamam a atenção de Nobile e
que serão apresentados de for-
mamais aprofundadanoevento
do Grupo FOLHA está ligado ao
crescimento no número de coo-
perados e também de emprega-
dosno cooperativismo.

Entre 2014 e 2018, o nú-
mero de cooperados saltou de
12,7 milhões para 14,6 milhões
de pessoas, um incremento de
15%. Já o de empregados saiu
de 361 mil para 425,3 mil, in-
cremento de 17,8%. O Paraná
é responsável por quase 25%
dessas vagas de trabalho, che-
gando recentemente a 100 mil
empregos gerados pelas coo-
perativas. “São dados bem im-
pactantes pensando em todo
cenário de dificuldade econô-
mica, com crise de emprego,
que estamos inseridos. Haja
vista que o Brasil cresceu 5%
neste mesmo período, segun-
do o IBGE”, avalia o superin-
tendente da entidade.

Bem, o números de coopera-
tivas de fato não cresceu tanto
no Brasil, saindo de 6.582 para
6.828 no período analisado no
Anuário. Ele justifica essa evo-
lução em ritmomenor à agluti-
nação de muitas cooperativas,
“porque assim se ganha em
escala e economicidade”. Para
ele, a justificativa para dados
tão positivos está no próprio
modelo do negócio. “O mode-
lo societário, que antes demais
nada é uma empresa de pesso-
as, que por meio de uma ativi-
dade comum busca a melhoria

econômica juntamente com a
relação social faz toda a dife-
rença. Mas ainda o modelo é
pouco conhecido no Brasil e
com um espaço enorme para
crescer.”

Nobile cita como exemplo
a França, onde uma coope-
rativa de crédito detém 24%
do mercado financeiro fran-
cês. Nos Estados Unidos e Ca-
nadá, os valores também es-

tão acima de dois dígitos. Na
Índia, 80% dos fertilizantes
produzidos saem de coopera-
tivas. “Essa pujança inclusive
faz com que defendamos cada
mais legislações (em favor do
sistema).”

Outra constatação de que
o sistema não tem limites
de crescimento está no pró-
prio ramo de crédito nacional,
como o leitor pode conferir

em outras matérias deste ca-
derno especial. Nobile relata
que somando-se todas as coo-
perativas do Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo, elas
acabam se tornando a mai-
or rede de serviços financeiros
do País, com 5,3 mil postos de
atendimento. “Hoje temos co-
operativas de crédito do Para-
ná instaladas na Avenida Pau-
lista. Além disso, das 5.561 ci-
dades brasileiras, em 594 de-
las a cooperativa de crédito
é a única instituição financei-
ra que atende aquela comu-
nidade. Até o Banco Central
reconhece esse processo, com
toda a capilaridade e inclusão
financeira que o cooperativis-
mo de crédito pratica, de nor-
te a sul do País.”

Mesmo com números tão pujantes, o modelo cooperativista ainda é pouco conhecido
no Brasil e com muito espaço para crescer, diz o superintendente da OCB

Dvulgação

Entre 2014 e 2018, o número de
cooperados saltou de 12,7milhões
para 14,6milhões de pessoas

Hoje temos cooperativas de
crédito do Paraná instaladas
naAvenida Paulista”
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Asmultifacetasdocooperativismo
Nova normativa distribui

cooperativas em sete ramos
de negócio, visando melhorar

ação e representatividade

Victor Lopes

Reportagem Local

Um olhar menos atento
da sociedade pode levar
a pensar que as coope-

rativas são atuantes apenas no
agronegócio, crédito ou saúde,
afinal, esses são os ramos com
mais visibilidade e força finan-
ceira. Mas esse modelo de ne-
gócio já transforma, com pro-
priedade, diverso outros seg-
mentos. Até recentemente eram
13 ramos estipulados pela OCB
(Organização das Cooperativas
Brasileiras), que agora foram
modernizados e passam a ser
sete ramos apartir deste ano.
A mudança aconteceu para

tornar mais efetiva a comunica-
ção com a base de cooperativas
e ampliar o alcance das ações
de representação dos interesses
do cooperativismo brasileiro, no
âmbito do Executivo, do Legis-
lativo e do Judiciário. A reorga-
nização foi aprovada emAssem-
bleiaGeralOrdináriadaOCB,no
finaldemarço.

Além dos ramos agropecuá-
rio, saúde e de crédito, agora
o sistema conta com os ramos
de produção de bens e serviços,
infraestrutura, consumo, trans-
porte, que acabaram engloban-
do outros ramos e assim dan-
do mais força a eles. Para isso, a
OCB, por meio de um grupo de
trabalho constituído por repre-
sentantes de todas as regiões,
indicados pela diretoria, estu-
dou critérios elegíveis para aglu-
tinação, como legislação pró-
pria, regulação específica e im-
pactos tributários. Em dezem-
bro do ano passado, foi apre-
sentado o resultado desse pro-
cesso. Com isso, a ideia da en-
tidade é conversar melhor com
as cooperativas, debatendo com
elasas suasnecessidades, fazen-
do um agrupamento conforme
as afinidades, construindo um
ambiente cada vez mais sólido
para que se desenvolvam com
sustentabilidade.
O gerente de Desenvolvimen-

toTécnicodaOcepar, FlávioTur-
ra, relata que com esse rearran-
jo, o Paraná conta agora com
62 cooperativas do agro, 56 li-
gadas ao crédito, nove de pro-
dução de bens e serviços, 33 de
saúde, 13 infraestrutura (basica-
mente de energia elétrica), 34 no
ramo de transporte e quatro in-
seridas em consumo. “Com esse
novo enquadramento, para efei-
to prático não muda nada para
a cooperativa, mas simplifica até
o entendimento para as pessoas.
Ocooperativismonadamaisédo
que uma sociedade de pessoas
que tema função de buscar a so-
lução de problemas que um de-
terminadogrupoenfrenta.Nesse
sentido, elas (atuam em conjun-
to) tendomais força para encon-
trar soluções e saídas para deter-
minadadificuldadeeconômica.”
Para os ramos de menor des-

taque, o sistema tem papel fun-
damental, inclusive para proble-
mas pontuais. Turra cita por
exemplo que em determinado
momento a junção de coopera-
dos que precisavam de uma in-
fraestrutura para acesso a ener-
gia elétrica, já que a Copel, na
época, não tinha condições de
atendê-los. Porque não formar
umacooperativa para solucionar
uma situação que afetava tantas
pessoas? “Tivemos um número
bastante grande de cooperativas

nesteramo.Mascomodesenvol-
vimento do Estado e acesso faci-
litadoaenergia elétrica, essas co-
operativas acabaram tendo uma
redução da sua atuação porque
perderamosentido.”
Turra cita outro caso, o setor

de cooperativismo em transpor-
te, basicamente porque o cami-
nhoneiro autônomo está com
uma dificuldade muito grande
de acesso a transporte de car-
gas de forma continuada e só-
lida, inclusive agravado pela ta-

bela de frete. “Se o caminhonei-
ro não tiver organizado, comes-
truturadeapoio, fica semexecu-
ção.Acooperativa temsidouma
das saídas para que se organi-
zem, agenciar cargas e ter pos-
sibilidade de fazer contratos de
transportes e ter sua receita.”
Por fim, o gerente da Ocepar

relata que – independentemente
se a cooperativa vai continuar ou
nãoatuando–oconceitodecoo-
perativismo permanece arraiga-
doemquemparticipou.

Esse novo
enquadramento
simplifica o
entendimento
para as pessoas”

A reorganização
foi aprovada em

Assembleia daOCB, no
final demarço
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Fontede riqueza
paraoBrasileoPR

Cooperativismo ganha
importância na economia principalmente

no agronegócio paranaense

Nelson Bortolin

Reportagem Local

Não faltam números para
comprovar a importân-
cia do cooperativismo

para o Brasil e particularmente
ao Paraná. Segundo a OCB (Or-
ganização das Cooperativas Bra-
sileiras), são 6.828 unidades es-
palhadaspelo territórionacional.
Elas reúnem 14,6milhões de co-
operados e empregamnadame-
nosque425milpessoas.
O Paraná é o Estado brasilei-

roondeascooperativasmaisem-
pregam: são 101.228 postos de
trabalho, quase um quarto do
total. Todas as 220 cooperativas
paranaenses faturaram em 2018
cerca de R$ 83,7 bilhões, o que
representa praticamente 18% do
PIB (Produto Interno Bruto) do
Estado. Os números são da Oce-
par, a Organização das Coopera-
tivasdoParaná.

A reportagem entrevistou os
superintendentes das duas enti-
dades para tratar da importância
dessas empresas para a econo-
mia, bem como saber um pou-
co mais sobre os vários ramos
que formam o cooperativismo e
as metas do futuro. Veja os prin-
cipais trechosdasentrevistas:

FORÇA
De acordo com o superinten-

dente da OCB, Renato Nobile, as
cooperativas recolheram aos co-
fres públicosR$ 7bilhões em im-
postos apenas em 2018 em todas
as esferas de governo. “Também
fizemos a economia girar no ano
passado, ao injetarmos mais de
R$9bilhões, apenas comopaga-
mento de salários outros benefí-
cios destinados a colaboradores
dosistema”, ressalta.

Ele alega que as cooperativas
estãonos principais rankings das
empresas melhores para se tra-
balhar. E que um dos indicado-
res avaliados nessas listas é sa-
lário. “Vale destacar que somos
umagrandereferêncianoindica-
dor ‘geração de emprego’. Gera-
mos, entre 2014 e 2018, cerca de
18%amaisdepostosde trabalho,
bemmais do que os outros seto-
reseconômicos.”

Citando o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas), Nobile diz que a em-
pregabilidade brasileira cresceu

apenas 5% no período. “Esta-
mos na contramão do desem-
prego. Tanto que o número de
cooperados também cresceu. E
o percentual é de encher os
olhos: 15%”, declara.
O superintendente conta que

somente em salário e benefícios,
as cooperativas injetaram mais
de R$ 9 bilhões na economia, no
anopassado.
O superintendente da Ocepar,

NelsonCosta, destaca que as co-
operativas paranaenses são res-

ponsáveis por 60% do PIB agro-
pecuário do Estado e 18% do
PIB geral. “Contribuem com R$
2,5 bilhões de impostos, expor-
tam mais de US$ 2 bilhões por
ano, investem cerca de R$ 2 bi-
lhões anualmente na construção
de novas fábricas e na moderni-
zaçãodaprodução.”

E ainda ajudam a desafogar o
serviço público. “Na área da saú-
de, as cooperativas têm cerca de
1,5 milhão de vidas em seus pla-
nos. São pessoas que deixaram

de demandar serviços de saúde
pública”, alega.
Na área de crédito, prossegue

Costa, as cooperativas estão em
praticamente todos os municí-
pios do Paraná. Em 130 deles,
são a única instituição financei-
ra. “Em muitas cidades, como
por exemplo, Cafelândia, Ubira-
tã, Medianeira, Palotina, Mare-
chal Cândido Rondon, Matelân-
dia, dentre outras, a cooperativa
é amaior geradora de emprego e
rendaparaapopulação local.”

DIFERENÇAS
O superintendente da OCB

enfatiza que uma cooperativa é
uma empresa “com um diferen-
cial humano”. “Elanascedavon-
tade de pessoas motivadas por
algum objetivo comum. E é exa-
tamente este o ponto que torna
uma cooperativa mais imune às
intempéries econômicas ou, ain-
da,menossuscetíveisàscrises.”
SegundoNobile,mesmodian-

te das exigências dos mercados,
das urgências dos contratos, do
montantea ser gerado, as coope-
rativas sabem que o “bem-estar
das pessoas que as compõeméo
mais importante”.
Nelson Costa diz que o siste-

ma temcada vezmais aperfeiço-
ado sua governança comcapaci-
tações de seus quadros diretivos
para pode gerir o negócio de for-
maeficiente.Ebuscaenvolver to-
dos os associados em suas deci-
sões. “É um sistema participati-
vo, democrático, onde uma pes-
soa representa um voto”, explica
osuperintendentedaOcepar.
Um outro diferencial é a in-

tercooperação, pelo qual as coo-
perativas unem esforços em tor-
no de um projeto comum. “Por
exemplo, a Unium, na Região
dos Campos Gerais, se integrou
às cooperativas Frísia, deCaram-
beí,Castrolanda, deCastro, eCa-
pal, deArapoti. Sozinhanão teria
condições de investir numdeter-
minado negócio”, conta. Juntas,
tocaram umprojeto nas áreas de
leite, carnese trigo.

RAMOS
Emboraexistammaisde10 ra-

mos no cooperativismo brasilei-
ro, as cooperativas, o faturamen-
to e os empregos se concentram
em alguns poucos como crédito,
saúde e principalmente agrone-
gócio. “O número de cooperati-
vas do agropecuário correspon-
de a 24%do total de cooperativas
do País.Além dos ramos saúde e
crédito, temos também o trans-
porte, cujas cooperativas têm fei-
to um excelente dever de casa
e, assim, obtendo números mui-
to relevantes para a economia,
movimentando cerca de R$ 6 bi-
lhõesporano”, contaNobile.

Ele ressalta que as cooperati-
vas nascem das necessidades e
que vem surgindo mais interes-
se pelas área como educação,
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infraestrutura (energia, sanea-
mentobásicoe internet) e até se-
guros. “É claro que a OCB quer
ver o Brasil commais cooperati-
vas, cada vez mais. Entretanto, é
importante dizer quemelhor do
queomaiornúmerodecoopera-
tivas é o número de cooperativas
fortes e conscientes de seu papel
transformador, socialeeconomi-
camente falando.”
Nelson Costa, da Ocepar, vê

razões históricas para uma con-
centração grande do cooperati-
vismo no agronegócio. “As co-
operativas têm ligação histórica
com as imigrações, pessoas que
trouxeram a prática do coopera-
tivismode seuspaísesdeorigem,
principalmente da Europa e Ja-
pão.” O cooperativismo surgiu e
se desenvolveu inicialmente nas
colônias formadas por imigran-
tes, alemães, holandeses, italia-
nos,poloneses, japoneses.
“As ações do Poder Públi-

co nessas colônias eram pratica-
mente inexistentes, e aí surgiram
ascooperativasparasuprirasne-
cessidadesdaspessoas.”
O número de cooperativas é

pequeno em outros ramos por
causa da legislação, que dificul-
ta seudesenvolvimento. “As au-
toridades têmum entendimen-
todeque a cooperativa suprime
direitosdas pessoas. Nãohá en-
tendimento de que a pessoa é a
dona de seu negócio, porque a
legislação a ser cumprida não é
a trabalhista e sim a cooperati-
vista”, explica.
Mesmo assim, há algumas

áreas que começam a despertar
maior interesse por cooperativas
e uma delas é a de transporte.
“Os caminhoneiros autônomos,
sufocados pelo sistema de trans-
porte existentenoPaís,passaram
acriarcooperativasde transporte
para atender suas necessidades
de busca de cargas e suprimento
depeças,pneus,etc.”

METAS
Renato Nobile diz que as co-

operativas brasileiras sãomode-
lo e referência para muitos paí-
ses, inclusive a Alemanha, além
de outros que buscam estruturar
o segmento econômiconosmol-
des brasileiros, como alguns paí-
sesafricanos.
De acordo com o superinten-

dente, a OCB não traça metas

para o futuro, mas sabe que há
muito espaço para crescer por-
que as demandas da socieda-
de pornegócios comprometidos
com as pessoas e com a pre-
servação dos recursos naturais é
cadavezmaior.
E o cooperativismo vem in-

fluenciando inclusive ações do
Estado. Um exemplo, segundo
ele, é o plano Brasil Mais Co-
operativo, lançado pelo Minis-
tério da Agricultura. “Tanto o
nome quanto as premissas têm
origem no cooperativismo. Por
meio desse plano, o Mapa quer
organizaroprodutor ruraldasre-
giões mais carentes do País em
cooperativas.”
Outro exemplo é a Agenda

BC#, lançada pelo Banco Cen-
tral queprevêoaumentodapar-
ticipação das cooperativas de
crédito no Sistema Financeiro
Nacional de 8% para 20%, am-
pliando a oferta de serviços fi-
nanceiros por cooperativas nas

regiõesNorte eNordeste.
Já o superintendente da Oce-

par diz que, no Paraná, há o Pla-
no Estratégico do Cooperativis-
mo (PRC 100) que contém 16 di-
retrizes estratégicas comvistas ao
atingimento demetas nas diver-
sas áreas de atuação. “Uma de-
las é que toda cooperativa tenha
seu plano estratégico quinque-
nal, comatualizaçõesanuais.”
O PRC 100 foi lançado em

2015 e tem como uma de
suas metas levar a R$ 100 bi-
lhões o faturamento das coo-
perativas filiadas ao Sistema
Ocepar. “Para atingir essa
meta, foram criados grupos
de trabalho formados pelas
lideranças e executivos das
cooperativas que debateram
área por área, nos diversos
ramos de cooperativas, ou
seja, o PRC 100 foi formata-
do ouvindo as bases e deba-
tendo as ações para se atin-
gir a meta delineada.”
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Modeloeconomicamenteviável
Cooperativismo organiza pessoas para que tenham mais renda emelhor condição social

Walkiria Vieira

Reportagem Local

Apersistência é um dos
atributos do Cooperati-
vismo. Seu desenvolvi-

mento e credibilidade são pro-
vas disso e o planejamento é
tambémumdos diferenciais de
toda a sua trajetória.De acordo
com o presidente do Sistema
Ocepar, José Roberto Ricken,
antes mesmo de a Lei 5.764 de
16 de dezembro de 1971 en-
trar em vigor, definir a Polí-
tica Nacional de Cooperativis-
mo e instituir o regime jurídico
das sociedades cooperativas, já
existia planejamento. “Come-
çamos com consistência, mas a
lei é uma marco da organiza-
ção”, afirma.
Segundo Ricken, a essência

do modelo é organizar pesso-
as para que tenham mais ren-
da e uma condição social me-
lhor. “Mas longe de paterna-
lismo. Em sintonia com o go-
verno, entendemos que cres-
cemos com esforço próprio e
mudamos a cultura da depen-
dência.” Do alto de sua exper-
tise, Ricken valoriza a capa-
cidade de as pessoas se uni-
rem, bem como a iniciativa.
“Todo sistema vai pra frente
onde há iniciativa, união e or-
ganização”, enfatiza.
Uma cooperativa pode ser

definida como uma empresa
maismoderna, dado o compro-
misso das pessoas, o que se re-
flete em toda a comunidade.
“(O município) Ubiratã é um
exemplo”, diz Ricken. “A vista
aérea de Ubiratã é um exem-
plo de desenvolvimento e isso
se estende a mais de 100 muni-
cípios paranaenses”. Como um
círculo virtuoso, ao longo do
tempo osmodelos foram sendo
aperfeiçoados e, por ano, são
mais de 9mil treinamentos que
são reinvestidos na região e ge-
ram oportunidades”, esmiúça.
Com 74 anos de criação, o

Sistema Ocepar - Organização

As primeiras inciativas do cooperativismo devem-se aos imigrantes que
chegaram ao Paraná – alemães, holandeses, ucranianos e japoneses

“Todo sistema
vai pra frente
onde há
iniciativa, união e
organização”,
frisa o presidente
da Ocepar, José
Roberto Ricken

Fotos:Ocepar/Divulgação

das Cooperativas do Paraná,
também enaltece as primeiras
inciativas com imigrantes euro-
peus que chegaram ao Paraná
– alemães, holandeses, ucrania-
nos e japoneses. O trigo, o café
e a soja sãoprotagonistas de dé-
cadas, sendo que a geada do
café, que assolou várias coope-
rativas, serve para enobrecer a
capacidade de se reerguerem.
“A partir de 1991, comacompa-
nhamento, avaliação e planeja-
mento, nos fortalecemos e hoje,
60% do que se produz e vai para
os armazéns, é proveniente das
cooperativas. Isso para nós é si-
nônimo de responsabilidade”,
admite opresidente.

O sucesso não é por acaso e,
segundoRicken, a formação e a
manutençãodeumacooperati-
va exigem seriedade e conheci-
mento. “Sua existência precisa
ser necessária; tem que ter gen-
te interessada no projeto em
número suficiente; deve ser vi-
ável economicamente; requer
um modelo de gestão adequa-
do com segregação - quem vi-
abiliza, quem lidera, quem faz
a gestão e comanda - estrutu-
ra profissional adequada; estar
absolutamente dentro de Lei
para crescer na legalidade; pre-
cisa dar resultado - o paterna-
lismo está fadado ao fracasso”,
dá a receita.



Sicoob OuroVerde:

Expansão com foco no desenvolvimento das comunidades

Rafael deGiovanniNetto,presidente doConselho deAdministração do SicoobOuroVerde
e Ademir Aparecido de Lucca,Diretor Administrativo Financeiro do SicoobOuroVerde

O Sicoob Ouro Verde atua em Londri-
na desde 2003, quando iniciou suas atividades
com 146 cooperados e R$ 615 mil em cotas,
com a missão de contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável das comunidades e assim,
colocar em prática o propósito de humanizar
as relações financeiras.

Depois de mais de 15 anos de história,
a cooperativa iniciou seu projeto de expansão
com um marco histórico: ultrapassou as fron-
teiras do interior paranaense rumo ao Sudeste
e aoNorte doBrasil. Com isso, em2019, passou
a atuar nos estados do Amapá, onde já conta
com quatro pontos de atendimento e mais re-
cente, em São Paulo.

No final de julho, serão inauguradas
duas agências no interior paulista, em Campi-
nas e Hortolândia. Com as duas novas unida-
des, o Sicoob Ouro Verde passa a contar com
34 pontos de atendimento. Até o fim do ano,
estão previstas mais dez inaugurações.

Resultados positivos – A expansão do
Sicoob Ouro Verde é reflexo de uma trajetória
de sucesso e do bom desempenho registrado
pela cooperativa ao longo dos anos. Recen-
temente, a singular atingiu a marca de 40 mil
cooperados e 400 colaboradores. Até o final de
2019, a expectativa é registrar R$ 1 bilhão de
ativos.

Segundo o presidente do
Conselho de Administração,
Rafael de Giovani Netto, a
cooperativa tem trabalhado
rumo a um modelo de ne-
gócio cada vez mais sólido
e consolidado. “Temos uma
bela fatia do mercado finan-
ceiro a conquistar e apresen-
tamos condições, capacidade
e arrojo para isso”, afirma.

O Sicoob Ouro Verde
faz parte do maior sistema
de cooperativas de crédito do
Brasil, que atualmente possui
4,4 milhões de cooperados
em todo o País e está presente
em todos os estados e no Dis-
trito Federal. Commais de 2,9
mil pontos de atendimento, é
a quinta maior instituição fi-
nanceira do País.

Mais do que oferecer
produtos e serviços com atendimento perso-
nalizado, o objetivo do Sicoob é estar presen-
te em diversas cidades para contribuir com o
crescimento local. “Queremos levar diversos
benefícios para as comunidades, seja no Pa-
raná, Amapá ou em São Paulo. Porque além

de uma instituição financeira, temos o com-
promisso com o sucesso dos cooperados e ao
reinvestir seus recursos localmente, geramos
emprego e desenvolvimento socioeconômico
para a região”, explica o presidente do Conse-
lho de Administração.

INFORME PUBLICITÁRIO
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Acaminho
decompletar
umséculo

História: a primeira fábrica de queijos da cooperativa, na década de 1930

Adrie Mejier/Frísia/Divulgação

Criada a partir da necessidade
de imigrantes, cooperativa Frísia
é amais antiga em atividade,
inspirando o setor no Estado

Walkiria Vieira

Reportagem Local

Berço do Cooperativismo
no Paraná, a Frísia - Co-
operativa Agroindustrial,

nasceu de uma necessidade dos
imigrantesaquichegados-edata
de 1911. Sua história tem raízes,
é encorajadora e, feito semente
que vingou, até os dias de hoje é
símbolo de determinação, união
e conquista. “Nasceu da percep-
ção de que os trabalhadores que
chegavam à terra prometida iri-
am se dedicar em escala e, nesse
projeto de colonização, a união
e o espírito desbravador fariam a
diferença. Essa essência perma-
nece até hoje, sobretudo porque
a credibilidade também perdu-
ra”,explicaLucianoTonon,coor-
denadordemarketingdaFrísia.

A cronologia conta ainda que
as primeiras famílias holandesas
se estabeleceram na região dos
Campos Gerais, motivadas por
umplanodecolonizaçãoestabe-
lecido pela Brazil Railway Com-
pany (empresa inglesa especiali-
zadana construçãode linhas fér-
reas),quevendiaterrenosaosco-
lonizadores, com um prazo de
dez anos para pagar. O contrato
de trabalho incluía uma casa de
morada,doisbois, umarado, seis
vacas leiteiras, sementes e adu-
bo. Coube a esses pioneiros, em
1925, uma das primeiras iniciati-
vas de criar uma cooperativa de
produção no Brasil, com sete só-

cios e uma produção leiteira de
700 litros/dia, produzindo man-
teiga e queijo que eram comer-
cializados emPontaGrossa,Cas-
tro,CuritibaeSãoPaulo.

Com 94 anos de atividades,
860 cooperados e R$ 2,5 bilhões
de faturamento anual, oriundos
da produção de grãos como soja
e trigo, nos últimos cinco anos a
Frísia duplicou, segundo Tonon.
“É um desafio ser a mais antiga
e estar sempre se reinventando.
Já enfrentamos altos e baixos no
agronegócioe seguimosolhando
para a frente, impulsionandoum
sistema de gestão e somos pio-
neirosnos lácteos também.”

Com a missão de oferecer
estrutura para que o coope-
rado atinja seus objetivos e
tenha desempenho de modo
personalizado e com resulta-
do – lembrando que a renta-
bilidade deve ser para todos,
Tonon destaca que nesse ci-
clo em que todos ganham, a
inovação atua em benefício
do meio ambiente. Sem per-
der de vista os princípios, ele
reverencia a importância de to-
das as famílias nesse processo.
Não por acaso, a logomarca da
Frísia, que traz a imagem de um
homem e uma mulher, personi-
fica a união em todas as ativi-
dades, bem como referencia aos
holandeses parte das tradições
docooperativismoparanaense.

Com um olhar que valo-
riza o passado e vislumbra

Cooperaraulog:umsonho
transformadoemrealidade

o futuro, a cooperativa ade-
riu ao Cooperjovem - um
programa da OCB (Organiza-
ção das Cooperativas Brasi-
leiras), desenvolvido em âm-
bito nacional pelo Sescoop
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo)
desde 2000. “É uma res-
ponsabilidade que assumi-

mos e representa um resga-
te à cidadania”. Democráti-
co e participativo, mobiliza
a escola, comunidade e valo-
riza suas ações. Em ativida-
de desde 2009, Cooperjovem
é um programa social inter-
disciplinar: inclui educação,
formação e informação. “Há
muitos exemplos, como o de

um catador de lixo que foi
adotado pela escola e graças
ao projeto, ele conseguiu se
inserir à sociedade e ganhar
autonomia com um trabalho
de reciclagem, uma referên-
cia de como as coisas aconte-
cem quando toda a comuni-
dade se une para um bem co-
mum”, divide Tonon.

O fortalecimento é um dos
sinônimos do Cooperativismo.
Numa só voz, a experiência
da Cooperaraulog - Cooperati-
va de Transporte e Logística de
Araucária,énarradapelopresi-
dente da unidade, Marcio Fer-
nando Goeber, de modo a va-
lorizar a todos os que acredi-
taram na empreitada. Funda-
da em 13 de março de 2018,
a reunião de esforços já é fru-
tífera e motivadora. “Trouxe-
mos um grupo de empresá-
rios que somou 30 cooperados
fundadores e uma das conclu-
sões que temos é que sozinhos
não temos força. Somamos fer-
ramentas de trabalho, mão de
obraqualificadae issopermitiu
que conseguíssemos entrar no
mercado com mais força e em
péde igualdade comempresas
grandes”, afirma.

Com milhares de quilôme-
tros rodados, cada coopera-
do traz uma experiência para
acrescentar ao grupo. “Nossa
cooperativa é de locação de
veículos, serviço de guincho,
transporte rodoviário de car-
gas comuns, explosivas e de
passageiros. Posso afirmar que
cada um, com tanto tempo de
estrada, compartilha seus co-
nhecimentos e essas diferen-
ças enriquecem toda a Coo-
peraraulog. Embora o ato de
constituição de toda coopera-
tiva seja regrado e burocrático,
essa é uma característica que
dácredibilidade”, diz.

A organização da coope-
rativa é aspecto valorizado
por Goeber e respeita ide-
ais. “É um projeto muito be-
néfico. Temos um presiden-
te, uma departamento jurídi-

co, comercial e são mais pes-
soas vendendoonosso serviço
por meio de um trabalho em
equipe e transparente.” Com
uma estrutura da qual se or-
gulha, Goeber olha para o pas-
sado recente com satisfação. E
nos faz pensar o quão é uni-
versal a letra de Raul Seixas:
“Sonho que se sonha só / É só
um sonho que se sonha só /
Mas sonho que se sonha junto
é realidade”.E concluiGoeber:
“Éumaalegria levar essa infor-
mação para quem quer alcan-
çar um sonho. Não começa-
mos lá de cima. Nossa primei-
ra reunião foi em uma gara-
gem e a cada dia estamos nos
levantandomais emumnegó-
cio que não tem só um dono
e todos que integram a coope-
rativa provaram, por Amais B,
que sãocompetentes”. (W.V.)
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Associativismotambémgera
forçaentrepessoaseempresas

Modelo é composto por grupos que se
unem por objetivos comuns sem fins lucrativos

Victor Lopes

Reportagem Local

Da mesma forma que o
cooperativismo conse-
gue dar força a um gru-

po de pessoas e tem seus con-
ceitos bem disseminados no
Paraná, o associativismo tam-
bém é uma estratégia bem fre-
quente e promovido por diver-
sas instituições, como o caso
do Sistema S e a Acil (Associ-
ação Comercial e Industrial de
Londrina), por exemplo.
Conceitualmente, o associ-

ativismo é qualquer iniciativa

formal ou informal que reúne
um grupo de organizações ou
pessoas com o objetivo de su-
perar dificuldades e gerar be-
nefícios econômicos, sociais,
científicos, culturais ou polí-
ticos. O associativismo revela
a crença de que juntos é pos-
sível encontrar soluções me-
lhores para os desafios e con-
flitos que a vida em sociedade
apresenta.
Num cenário mais amplo,

o associativismo reporta-se à
livre organização de pessoas,
sem fins lucrativos, com o in-
tuito de buscar o preenchi-

mento de necessidades cole-
tivas ou o cumprimento de
objetivos comuns, por meio
da cooperação. Neste senti-
do, ele consegue promover
interesses comuns, mobiliza-
ção de empresas, comparti-
lhamento, estratégias direcio-
nadas, ação coletiva e resulta-
dos para o setor.
Um significado mais especí-

ficodo termoassociativismo re-
fere-se à prática social da cria-
ção de associações, como enti-
dades jurídicas, formais ou in-
formais, reunindo pessoas físi-
cas ou organizações para a re-

presentação e a defesa de inte-
resses dos associados. Associa-
ções, portanto, têm um concei-
to jurídico bemdiferente de co-
operativa, que visa retorno fi-
nanceiro aos cooperados (veja
o quadro). “Cooperativa é uma
formabemdiferente, emque as
pessoas se juntam, e por exem-
plo, entregamumproduto para
a venda e ela precisa de recur-
sos para se manter administra-
tivamente. A cooperativa bus-
ca mercado para esses coope-
rados e depois distribui as so-
bras com eles. Já a associação
não tem esse objetivo de ge-

rar lucro”, explica a consultora
do Sebrae em Londrina, Licia-
ne Pedroso.
No Sebrae, só como exem-

plo, grupos de pessoas e tam-
bém de empresas buscam con-
sultoria para trabalhar de for-
ma associativista (não de as-
sociação) para ter um impac-
to maior no mercado. “Geral-
mente isso começa como uma
movimentação externa e vêm
para dentro do Sebrae para se
organizar. O resultado de quem
trabalha de forma associativista
é bem mais impactante frente a
quemtrabalhasozinho.”
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da economia nacional.
A Integrada também soube

muito bem como sair de um
momento delicado do agro,
em 1995, para criar uma coo-
perativa sólida. Passadas pou-
comais de duas décadas e com
expansão inclusive para o in-
terior de São Paulo, a Integra-
da já tem um faturamento aci-
ma dos R$ 3 bilhões. “O coope-
rativismo é muito importante
para os produtores, principal-
mente, para pequenos e mé-

dios que são a maioria aqui
na nossa região. Pela coopera-
tiva, eles acessam o mercado
interno, o mercado externo e
também a verticalização e a in-
dustrialização do produto para
agregar valor à produção. So-
zinhos eles não conseguiriam
acessar todo esse avanço e tec-
nologia que vem ocorrendo no
setor”, salienta o presidente da
cooperativa e um dos paine-
listas do EncontrosFolha, Jorge
Hashimoto.

sistema dentro do setor. Mai-
or cooperativa do segmento da
América Latina é também líder
de exportações do ranking do
Estado entre todas as empresas
e ainda a 23ª maior do País, ela
impressiona por sua pujança.
Em 2018, o faturamento da

cooperativa foi de R$ 14,2
bilhões, com sobras líquidas
de R$ 800,3 milhões. Para os
28.690 cooperados (até final
do ano passado), foram distri-
buídos R$ 358,3 milhões. Só

as vendas de produtos indus-
trializados – que hoje tem a
apresentadora Ana Maria Bra-
ga como a “embaixadora dos
alimentos” - chegou a R$ 1,97
bilhão no ano passado.
Presidente da Coamo há 44

anos, José Aroldo Gallassini,
não tem dúvidas que a essên-
cia do cooperativismo está li-
gada ao agro. Não por aca-
so ele comenta que as coope-
rativas são tão estruturadas
e caminham muito bem no
Estado. “Já superamos a fase
inicial dos aventureiros, em
que as cooperativas não con-
seguiam se capitalizar. Hoje
temos inclusive fundos de de-
senvolvimento para aumen-
tar capital de giro”, justifica
ele, quando questionado por-
que o setor cresce tão acima

Victor Lopes

Reportagem Local

O agronegócio está en-
raizado na cultura pa-
ranaense e não é au-

dacioso dizer que o sistema
cooperativista tem grande res-
ponsabilidade nisso. O Estado
mostra toda sua pujança no
segmento emuito dos seus nú-
meros positivos estão alicerça-
dos nas cooperativas do agro.
No Brasil, são mais de um mi-
lhão de cooperados produto-
res distribuídos por 1.613 coo-
perativas.
O Paraná tem passado por

reajustes das cooperativas nos
dois últimos anos. O número
delas caiu de 69 para 61 en-
tre 2017 e 2018, mas isso não
significa retração do setor. Pelo
contrário, o número de coo-
perados saltou de 169,5 mil
para 170,7 mil nos dois últi-
mos anos. Outramarca históri-
ca é que em 2019 as coopera-
tivas ultrapassaram a casa dos
100 mil empregos diretos, sen-
do que mais de 80% das vagas
estão ligadas ao agro.
Outro ponto que mostra for-

ça no segmento é que, segun-
do Anuário da OCB, o Paraná
é o segundo estado com mais
cooperativas internacionaliza-
das: são 20, atrás apenas doRio
Grande do Sul (22). Muito dis-
so ligado ao agro e, claro, à for-
ça das commodities como soja
emilho.

Com matriz em Campo
Mourão, a Coamo Cooperati-
va Agroindustrial é case que
exemplifica toda essa força do

Já superamos a fase inicial
dos aventureiros, em que as
cooperativas não conseguiam

se capitalizar”

Agronegócioecooperativismo:
sinergiaúnicaenúmerospositivos

A força do agro: o Paraná é oA força do agro: o Paraná é o
segundo Estado commais cooperativassegundo Estado commais cooperativas

internacionalizadas. São 20, atrásinternacionalizadas. São 20, atrás
apenas do RioGrande do Sulapenas do RioGrande do Sul

Shutterstock

Sozinhos eles não
conseguiriamacessar todo esse
avanço e tecnologia que vem
ocorrendo no setor”
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Crédito:crescimentovertiginoso
Cooperativismo de crédito é um dos que mais se
destacam no País: 55 unidades no Paraná

Victor Lopes

Reportagem Local

Ocooperativismo de
crédito é a menina dos
olhos do sistema nos

últimos anos. Não é a toa: o
ramo galga números impressi-
onantes e, sem dúvida, é um
dos que mais se destacam no
país. O crescimento é vertigi-
noso no número de coopera-
dos entre 2014 e 2018: de 6,9
milhões para 9,8 milhões, in-
cremento de 42%, segundo a
OCB (Organização das Coope-
rativas Brasileiras). E vale di-
zer, em 594 municípios as co-
operativas de crédito são as
únicas instituições financeiras
que possuem sede ou postos
de atendimento presentes.
O Paraná, que tem raízes

sólidas em diversos ramos do
cooperativismo, usufrui de to-
dos os benefícios do ramo de
crédito. São 55 cooperativas

no Estado, crescimento de co-
operados nos últimos quatro
anos de 18,3%, saindo de 1,31
milhão para 1,55 milhão de
pessoas.
O número de empregados

neste ramo também subiu
21,1% no período, chegando a
12 mil pessoas.
David Conchon, superin-

tendente de negócios do Si-
credi União, relata que hoje os
diversos ramos do cooperati-
vismo colhem os frutos de um
amadurecimento do sistema.
No caso do crédito, ele salien-
ta como boa parte do cresci-
mento vem em momentos de
crise. De fato, uma análise da
economia brasileira nos últi-
mos quatro anos mostra como
o Brasil passa por uma insta-

bilidade forte como um todo.
“Nos piores momentos eco-
nômicos do País, as pessoas
procuram opções mais bara-
tas para fazer suas movimen-
tações financeiras. De forma
geral, quando está ‘tudo bem’,
os brasileiros têm a tendência
de pagar qualquer taxa, valor
ou tarifa.”
Atualmente, o Sicred União

conta com 216mil cooperados
em sua área de atuação. No
Brasil, são quatro milhões de
cooperados. “No ano passado,
tivemos um resultado de R$ 60
milhões. Dinheiro que fica em
nossa região, parte vai para o
fundo de reserva para forta-
lecer a cooperativa e a outra
fica com os cooperados, irri-
gando a economia local. Com

os bancos, isso não acontece
e o dinheiro tem outros des-
tinos”, salienta Conchon. Nas
contas do Sicred União – ten-
do como base dados divulga-
dos pelo Banco Central (BC)
em relação a taxas e serviços
– se os cooperados estivessem
operando com bancos na regi-
ão, os gastos seriam de R$ 50
milhões a mais nas operações
como um todo.
Além dos benefícios finan-

ceiros claros, para Conchon,
as pessoas estão buscando
o cooperativismo de crédito
porque começaram a enten-
der que os propósitos das co-
operativas casam com os pro-
pósitos delas para a região.
“A pessoa entra na coopera-
tiva não apenas pela ques-

tão econômica, mas por aju-
dar a comunidade, pelos pro-
jetos. Hoje, muitos vêm nos
dizer que movimentavam cer-
to valor em determinado ban-
co, mas viram os projetos soci-
ais do Sicred e aquilo acabou
encantando porque vai mover
a região e ajudar as pessoas.”
Os projetos sociais sem dú-

vida têm peso no ramo. Só
o Sicred União tem diversas
frentes de trabalho, inclusi-
ve em escolas públicas muni-
cipais, com investimento de
R$ 2 milhões em treinamen-
to para professores. “Temos
um projeto de educação fi-
nanceira com 150 voluntá-
rios. São impactos que causa-
mos na comunidade além do
econômico. Cada cooperati-
va faz de uma forma, umas
mais outras menos, mas ga-
ranto que a que faz menos já
faz cem vezes mais que um
banco.”

Presenteem85%dascidades
Cooperativas da área de saúde atendem 25 milhões de pessoas em todo o Brasil

Victor Lopes

Reportagem Local

Osistema cooperativista
caiu como uma luva
em um dos segmentos

mais delicados e de maior difi-
culdade de gestão pelos órgãos
públicos brasileiros: a saúde.
Se de um lado, a situação crí-
tica do SUS (Sistema Único de
Saúde) é escancarada para a
população brasileira com toda
sua precariedade, por outro o
cooperativismo de saúde aca-
ba atendendode formaeficien-
te uma parcela importante da
população por meio domerca-
do da saúde suplementar.
Com mais de 50 anos de

existência, o cooperativismo
de saúde nacional ocupa 31%

desse mercado pelas coope-
rativas médicas e odontológi-
cas, além de clínicas, hospitais
e serviços especializados. São
25 milhões de brasileiros in-
seridos no sistema e presença
em 85% dos municípios bra-
sileiros. As 786 cooperativas
do ramo congregam mais de
200 mil cooperados e empre-
gam cerca de 108 mil pesso-
as. Só a Unimed e a Uniodon-
to compõe juntas o maior sis-
temamédico odontológico co-
operativo domundo, reconhe-
cido inclusive pela ACI (Ali-
ança Cooperativa Internacio-
nal).
O diretor-presidente da

Unimed Londrina, o médico
Omar Taha, reconhece a força
do cooperativismo, “firman-

do-se como uma das ativida-
des econômicas mais viáveis
para quem presta serviço, e
colocando-se como uma alter-
nativa significativa ao capita-
lismo selvagem e crescendo
em todos os ramos que ope-
ra”. Ele relata que hoje den-
tro da cooperativa que está
à frente são 1,2 mil médicos
cooperados para atender 180
mil usuários. “Hoje o coope-
rativismo médico se preocupa
muito mais em vender quali-
dade de vida e saúde do que
simplesmente atender doen-
ças. Com isso, os beneficiários
têm uma percepção muito po-
sitiva do atendimento, prin-
cipalmente da Unimed. Uma
pesquisa que realizamos no
ano passado mostra um índi-

ce de satisfação com a coope-
rativa acima de 92%. Isso é ex-
tremamente positivo pois de-
monstra que os planos de saú-
de estão cumprindo sua fun-
ção de bom atendimento de
prestação de serviço”, ressalta
Taha.
Com toda essa amplitude,

pelo próprio conceito de co-
operativismo, a Unimed con-
segue estabelecer um padrão
de qualidade de atendimen-
to, qualquer que seja a cidade
do País, algo bem mais com-
plexo em outros setores. “Te-
mos feito concursos em cer-
tames anuais e muitos médi-
cos querem entrar na coope-
rativa”. No Paraná, entre 2014
e 2018, o número de coope-
rados subiu 2,4%, de 14,8 mil

para 15,2 mil pessoas.
Para Taha, o grande desafio

do cooperativismo médico é
manter valores dos planos de
saúde compatíveis com a rea-
lidade dos usuários e suas ne-
cessidades. “A rede hospitalar,
as próteses, e a evolução tec-
nológica representa custo ele-
vado. Os planos acabam ten-
do valores incompatíveis com
a população. Buscamos ofe-
recer a melhor qualidade de
medicina sem elevar os cus-
tos e fazer o repasse ao usuá-
rio.” Por fim, ele ressalta que
a Unimed Londrina tem sido
bem-sucedida em suas ações
de gestão, “com as finanças
muito bem equilibradas, ges-
tão austera e rigorosa em con-
trolar os seus recursos”.
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