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Satisfação de estar aqui;  

Dez anos trabalhando em Viçosa; 

Uma história real que começou há mais de 

40 anos. 
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Antecedentes históricos 

 

 Cinco séculos de evolução; 

 Das sesmarias às pequenas propriedades; 

 Da mão de obra escrava ao imigrante europeu; 

 Final do século XIX: as primeiras cooperativas; 

 Hoje: mecanização, tecnologia e cooperativismo. 
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O Estado do Paraná 

 

 199.554 km² (2,3% do país) - 10 milhões de 

habitantes - 399 municípios; 

 Maior produtor de grãos do país: 32 milhões de 

ton. na presente safra(aprox. 20%); 

 Referência em cooperativismo e agropecuária. 

 

 



Cooperativismo e agropecuária 

sustentável: uma experiência paranaense 

O Processo de ocupação 

 

 Emancipação política; 

 Décadas de 1940/50/60; 

 Fronteira agrícola; 

 Café, erva mate e extração de madeira; 

 Carência de infra-estrutura;  

 Milho, trigo e soja. 



Cooperativismo e agropecuária 

sustentável: uma experiência paranaense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

O Processo de ocupação 
 

             

           Figura nº 01 – Os fluxos de colonização no estado do Paraná 

. 

 

 

A COLONIZAÇÃO DO PARANÁA COLONIZAÇÃO DO PARANÁ

                                                                                                                                              Fonte: IPARDES, 1974. 
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Agentes da produção rural 

 

o trabalhador assalariado; 

o pequeno produtor; 

o médio produtor; 

o grande produtor. 
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Um sonho que tirava o sono 

 

 O desenvolvimento agropecuário do Paraná; 

 O planejamento regional; 

 O projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC). 
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A união faz a força 

 

 Uma história real; 

 A força do exemplo (INCRA, DAC, ACARPA); 

 A união (COFEP); 

 Novos parceiros (BNCC, CTRIN/BB, BRDE); 

 Novas estruturas (OCEPAR, ASSOCEP). 
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Linhas de atuação 

 

 Formação dos quadros dirigentes; 

 União solidária; 

 Desenvolvimento regional integrado; 

 13 cooperativas; 

 Os seminários. 
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A estratégia 

 

Integrar para: 

 Capacitar (cooperativismo, produção, gestão, 

mercado); 

 Criar escala (poder); 

 Competir (atacado, varejo, exportação). 
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A integração 

 

 Integrar as pessoas físicas (cooperativa); 

 Integrar a região (rede de cooperativas); 

 Integrar as pessoas jurídicas (cooperativas 

centrais). 
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Atuação do COFEP 

 

 Reuniões mensais; 

 Relacionamento direto com dirigentes das cooperativas; 

 Acompanhamento e avaliação dos trabalhos de campo; 

 Preparação e coordenação dos seminários; 

 Preparação de documentos com as resoluções dos 

seminários; 

 Supervisão da execução das resoluções dos seminários. 
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A execução 

 Regiões oeste e sudoeste; 

 45 municípios; 

 13 cooperativas; 

 7 seminários; 

 Área de ação; 

 Área de responsabilidade; 

 Entrepostos. 
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1971 

 

 Início da execução do PIC;  

 Fundação da OCPAR; 

 Fundação da ASSOSSEP; 

 Advento da Lei 5.764. 
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Ainda a ASSOSSEP 

 

   Por ocasião da conclusão do acordo e encerramento das atividades da 
ASSOCEP, esteve presente no ato de encerramento o representante da 
Fundação, Sr. Bernd Link que, em um trecho do seu discurso, disse:  

 

 “... o engajamento da Fundação Friedrich Naumann virou modelo e é 
considerado empreendimento exemplar de toda (a) ajuda ao 
desenvolvimento (proveniente) da Alemanha. Não é de se admirar 
nestas circunstâncias que a Fundação Naumann e outras organizações 
proporcionadoras de auxílio para o desenvolvimento, sediadas na 
Alemanha, passaram a agir também em outros países segundo a idéia 
modelo chamada Assocep. Assim, a própria Fundação Naumann 
passará a agir além dos projetos da Assossene no Recife, ITEC em 
Florianópolis e, dentro de breve, Fundec em Minas Gerais, e em países 
como Peru, Guatemala, Honduras e Portugal.” 
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O SESCOOP 

 

 Programa de autogestão das cooperativas brasileiras; 

 Sistema „S‟: (SESI/SENAI, SESC/SENAC, SENAR, 
SENAT, etc.); 

 Continuador/atualizador dos serviços da ASSOCEP; 

 Organização do quadro social (comitês educativos); 

 Capacitação, consultoria, assessoria, auditoria; 

 Programa de pós graduação em gestão de cooperativas. 
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A finalização 

 

 Integração de pessoas jurídicas; 

 Cooperativas centrais; 

 Central única (quebra de planejamento); 

 COTRIGUAÇU – exportação (soja); 

 SUDCOOP – frigorífico FRIMESA (leite, suínos, aves); 

 COODETEC – pesquisa agrícola (milho, trigo, soja); 

 Industrialização (agregação de valor ao produto primário). 
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A repercussão na imprensa 

 

 

 O Jornal Folha de São Paulo, em sua edição de 27-07-74, página 19, 
publicou notícia, vinda da sua sucursal em Brasília, iniciando-a com a 
seguinte informação: 

 

 “Encerrou-se ontem nesta capital o Encontro Nacional dos Projetos 
Integrados de Desenvolvimento Cooperativista – PIDCOOPS – que 
teve como finalidade examinar as experiências cooperativistas em 
execução em oito estados, mais notadamente o Projeto Iguaçu de 
Cooperativismo, no Paraná, considerado como modelo. ....” 
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Os PIDCOOP‟s paranaenses 

 

 PIC – Projeto Iguaçu de Cooperativismo (45 

municípios - 13 coops.); 

 NORCOOP – Projeto Norte de Cooperativismo 

(173 municípios – 30 coops.); 

 SULCOOP – Projeto Centro Sul de 

Cooperativismo (o restante do Paraná). 
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O PLANEJAMENTO DO O PLANEJAMENTO DO 

COOPERATIVISMO PARANAENSECOOPERATIVISMO PARANAENSE

PIC PIC -- 19711971

NORCOOP NORCOOP -- 19741974

SULCOOP SULCOOP -- 19761976

Fonte: IPARDES,1974 
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O cooperativismo agropecuário paranaense na atualidade 
 81 cooperativas; 

 18,5% do PIB estadual; 

 57% da economia do agronegócio; 

 1,2 milhões de postos de trabalho; 

 Capacidade estática de armazenamento = 55% do total do Estado; 

 Em 2008 investiram R$ 250 milhões em construção de armazéns; 

 Total dos investimentos em 2008 = R$ 1,27 bilhão; 

 Faturamento: 2009 = R$ 22,5 bilhões;  

                         2008 = R$ 19,5 bilhões; 

 Em 2008, as Coop. agropecuárias distribuíram R$ 750,00 de sobras; 

 Na última década, o CESCOOP-PR realizou a capacitação de 770 mil 
pessoas, em 17 mil eventos, com o investimento de R$ 65,8 milhões. 
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Conclusão 

 

 A agropecuária do Paraná apoiada no 

cooperativismo tem sustentabilidade 



UNIDADE INDUSTRIAL DE AVES  

UIA 

 fotos 

 



UNIDADE PRODUTORA DE 

PINTAINHOS - UPP 



UNIDADE DE RECRIA DE NOVILHOS 

URN 



UNIDADE INDUSTRIAL DE RAÇÕES 

Santa Helena - UIR 



UNIDADE TECNOLÓGICA LAR - UTL 



UNIDADE DE SAN ALBERTO – Lar 

Paraguai 



UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES 

UPL 



UNIDADE PRODUTORA DE SÊMEN 

UPS 



UNIDADE INDUSTRIAL DE 

MANDIOCA E MILHO - UIM 



UNIDADE E SUPERMERCADO 

MEDIANEIRA 



LOGÍSTICA 



SERRARIA/UNIDADE DE 

TRATAMENTO DE MADEIRA - UTM 



Parque Industrial da CVALE – abate de 

frangos de 300 mil frangos/dia 



Parque de indústrias da COCAMAR (óleo de 

soja, torrefação café, sucos e fiação de 

algodão)



Industria de abate de frangos da COPACOL 

com abate de 310 mil frangos/dia



7

SEDE ATUAL DO SISTEMA OCEPAR
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CLIPPING:  

 

 Programa “Bom Dia Paraná” de 30/08/2010 – 

4 min. e 24 seg. 

 18 cooperativas agropecuárias do noroeste do 

Paraná. 
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