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DIA

02

DIA

02

Visita técnica para registro (COOPPERTRANS) 

DIA

02

Os diferenciais da Cooperativa de Transporte Escolar e Alternativos das Ilhas
de Belém e Adjacentes do Combú (COOPPERTRANS) são a agilidade e
comodidade. As lanchas partem da praça da Princesa com destino aos
principais pontos turísticos na ilha. Cerca de mil pessoas, entre moradores da
região, estudantes e turistas utilizam os serviços da singular diariamente.

A Cooperativa dos Extrativistas da 
Flona de Carajás (COEX) recebeu o 
certificado e assessoria jurídica 
acerca de exigências impostas pelo 
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Pará (CREA) e 
Secretaria de Estado da Fazenda 
(SEFA).

Orientações técnicas de acesso a mercado

Orientação sobre Compras Públicas na Cooperativa Agroindustrial da Santa
Maria do Açaizal (COOPAGRO) no município de Bom Jesus do Tocantins.

DIA

03

Aplicação do POC com produtores familiares de 
Santa Izabel

Acompanhamento de ação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) em Santa Izabel com grupo de produtores rurais. A intenção é
organizá-los no formato cooperativista.
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Visita Institucional – Filhos do Sol

DIA

03

DIA

03

Participação em AGE da CASP

DIA

04

Participação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da CASP, em Vigia. O
objetivo foi orientar os cooperados sobre o processo de constituição da
Central de Cooperativas do Ramo Agro no Nordeste Paraense. A assembleia
aprovou por unanimidade a inclusão da CASP.

Reunião de alinhamento com a cooperativa de reciclagem Filhos do Sol, de
Belém. Definiu-se a agenda de capacitação para os novos cooperados que
participarão do módulo doutrinário completo: curso básico de
cooperativismo, governança, conselho fiscal e conselho de administração.

Visita Institucional
CENCOPA

Visita institucional do 
presidente da Central de 

Cooperativas de Transporte do 
Estado do Pará (CENCOPA) para 

fechamento de balanço das 
ações e planejamento das 

próximas capacitações.

DIA

04
Reunião de alinhamento FRENCOOP

Reunião com a assessoria da deputada Nilse Pinheiro. Discutiu-se sobre a
organização da Sessão Solene Especial de Instalação da Frente Parlamentar do
Cooperativismo Paraense (FRENCOOP). Foi definida a programação do evento.
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Visita institucional à 
COOPERDIA

05

DIA

05

Parceria com Faculdade Cosmopolita

DIA

05

Estuda-se a possibilidade de cooperação para benefícios acadêmicos a serem
oferecidos às cooperativas. Será oferecido um plano diferencial de descontos
em cursos de graduação e pós-graduação para cooperados vinculados a
singulares registradas no Sistema OCB/PA.

Verificou-se as demandas de 
cursos, capacitações, 
monitoramento e fomento de 
negócios. A visita foi feita na sede 
da COOPER em Parauapebas. A 
cooperativa é uma das referências 
na produção de polpas no Pará. 

Reunião de alinhamento para captação de projetos
A cooperativa formada por engenheiros agrônomos atua com captação de
projetos e se credenciará à OCB/PA para iniciar o desenvolvimento de ações
com cooperativas. Uma das beneficiadas será a COOPRIMA, que busca a
aquisição de indústria de beneficiamento de polpas e produtos vegetais via
Sedeme.

DIA

05
Capacitação COOPAGRO

Curso de Conselho Administração para a Cooperativa Agroindustrial da Santa 
Maria do Açaizal (COOPAGRO), localizada no município de Bom Jesus do 
Tocantins. 
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Reunião com a Secretaria 
de Agricultura de Muaná, 

DIA

06

DIA

06

Projeto piloto – SEDEME, SESCOOP/PA e SENAR

DIA

06

Com a assinatura de termo de cooperação técnica, as entidades atuarão em 
conjunto, cada uma com sua atribuição, para fomentar a organização social, 
capacitação profissional, assistência técnica rural e busca de financiamento 
produtivo. Os beneficiados do piloto serão dendezeiros localizados na 
comunidade Arauaí que atualmente atuam em associação. 

O município, localizado na região do 
Marajó, busca o desenvolvimento 
local através da organização social 
no formato cooperativo. 

Participação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da 
Central de Transportes de Parauapebas

Tratou-se sobre a abertura do estatuto social para o ingresso de pessoas físicas
com o objetivo de, posteriormente, transformar a Central em uma cooperativa
singular. Na ocasião, decidiu-se que as cooperativas, de forma individual, farão
a discussão do assunto.

DIA

06
POC – Cooperativa de Eletricistas

Como resultado de atendimento feito na FENCOOP, um grupo de profissionais
está sendo acompanhado no processo de constituição da cooperativa de
trabalho para desenvolvimento de atividades no ramo da elétrica. São
eletricistas e projetistas de eletricidade em condomínios.
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Estruturação Instituto 
Amazônia CooperarDIA

09

DIA

09

Apresentação do documento “Demandas 
Cooperativistas para Emendas Parlamentares” à SEDAP

DIA

10

O Governo do Pará, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Agropecuário e Pesca (SEDAP), recebeu documento produzido pelo Sistema
OCB/PA que contém dados sobre as principais necessidades das cooperativas
agro em relação à infraestrutura. O objetivo é canalizar emendas
parlamentares através da Secretaria.

Reunião de estruturação do 
projeto Instituto Amazônia 
Cooperar com a participação 
de representantes do IFPA e da 
NÓS Consultoria. O objetivo é 
viabilizar a captação de 
projetos para as cooperativas.

Curso Básico de Cooperativismo na COOMPAG 

A singular, cujos cooperados pertencem ao residencial popular Morada dos
Ventos em Paragominas, atua como uma central de reciclagem de resíduos
orgânicos. Atende a comunidade na geração de adubo.

DIA

10
Visita institucional da COOPAVISEU

O presidente da Cooperativa Amazônia Agroindustrial Viseu Pará
(COOPAVISEU), Manoel Lima, esteve na Casa do Cooperativismo para
confirmar presença na sessão especial de instalação da FRENCOOP.
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Programa de Alta 
Performance da Unimed 
Belém

DIA

12

DIA

11

Intercâmbio técnico com a equipe da unidade estadual 
do Sistema OCB em Alagoas

DIA

11

A unidade veio a Belém para conhecer de perto as ações desenvolvidas com as
cooperativas paraenses, produtos internos oferecidos nas áreas de
monitoramento, formação profissional e promoção social, assim como as
tecnologias utilizadas como ferramenta para aprimoramento da comunicação
entre as áreas internas.

Os colaboradores participaram do 
módulo “Foco no Resultado”. Foram 
trabalhados conteúdos, técnicas e 
dinâmicas a serem aplicadas para 
resultados melhores no ambiente 
profissional.

Curso de Conselho Fiscal na COOMPAG em Paragominas

São os próprios cooperados das cooperativas que fazem a fiscalização, por 
meio do Conselho Fiscal, que é um órgão independente, neutro e eleito em 
Assembleia Geral.

DIA

12

Aplicação PAGC na COOPERURAIM

O monitoramento do Programa de Acompanhamento da Gestão
Cooperativista (PAGC) na Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais Do
Uraim e Condomínio Rural De Paragominas (COOPERURAIM).
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POC – Produtores de 
São Caetano de Odivelas 

DIA

12

DIA

13

Cerimônia de 90 anos da imigração japonesa 

DIA

13

Os primeiros japoneses pisaram em Tomé-Açu no ano de 1929. Trouxeram
consigo esperança, trabalho duro e uma tecnologia social que transformou a
realidade do município: o cooperativismo. A colônia japonesa no Pará cresceu
diretamente ligada às atividades da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu
(CAMTA), que hoje alcança cerca de 10 mil pessoas.

Aplicação do Programa de 
Orientação Cooperativista para 

grupo de 40 produtores rurais que 
produzem ovos, pesca, 

hortifrutigranjeiros, maracujá e 
ostra. Já estão com processo de 

constituição encaminhado e 
estatuto pré-definido.

Seminário - Programa Aprendiz Cooperativo

Como atividade do módulo Formação Humana e Cientifica, os alunos
debateram sobre diversas temáticas, tais como: orientação sexual, índices de
desenvolvimento humano (IDH) e a qualidade de vida das futuras gerações, a
campanha setembro amarelo e o combate ao suicídio e práticas sustentáveis.

DIA

13
POC – Cooperativa para mototaxistas

Aplicação do Programa de Orientação Cooperativista (POC) para grupo de
mototaxistas interessados em se organizar no modelo cooperativo. Os
profissionais atuam na região metropolitana de Belém.
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Reunião Conselho 
Fiscal SESCOOP/PA

DIA

16

DIA

16

Mestrado Profissional – IFPA Castanhal

DIA

16

Disciplina Inovação Tecnológica do curso de Mestrado Profissional em
Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares,
promovido em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) em Castanhal.

Cumprindo a legislação 
cooperativista, o Conselho Fiscal 
do SESCOOP/PA realizou sua 
reunião mensal para análise da 
execução do plano de trabalho e 
desembolso econômico e 
financeiro das atividades.

Curso Básico de Cooperativismo RECICRON

A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vigia de Nazaré
(RECICRON) foi constituída em 2012 e desenvolve um trabalho extensivo no
município com a coleta seletiva. Diminui o grande impacto que todo resíduo
sólido produzido em Vigia poderia causar ao município.

DIA

16
Capacitação sobre outorga de direito de recursos hídricos

O curso foi voltado para cooperados da UNICAPACITA, em Belém. A
cooperativa é formada por engenheiros agrônomos recém formados pela
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFPA) e que atuarão na área de
consultoria.
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DIA

17

Início das Atividades do 

INCUBCOOP
DIA

17

De acordo com o Diagnóstico do Cooperativismo Paraense, a organização social é um
dos principais entraves para o crescimento de 37% das cooperativas no Estado. A falta de
recursos para a contratação de profissionais especializados impossibilita o acesso à uma
boa gestão na parte administrativa, financeira, contábil e tributária.

É justamente nestas áreas que o Projeto Incubcoop atua. A incubadora de cooperativas é
mais um serviço disponibilizado pelo Sistema OCB/PA para auxiliar a parte contábil de
singulares em constituição e das que possuem dificuldade para se desenvolver.

O foco são cooperativas com baixo rendimento financeiro e que, em geral, estejam
atuantes nos ramos da agricultura familiar, produção de bens e serviços (catadores de
resíduos sólidos), mineral e transporte. O Incubcoop auxilia em todo o processo
administrativo e contábil a um preço de custo que varia de acordo com cada cooperativa.

Participação em AGE 
da COOPABEN

Uma das discussões foi a Adesão 
à Central das Cooperativas do 
Ramo Agropecuário das Regiões 
Metropolitana e Nordeste 
Paraense. Na ocasião todas as 
pautas foram aprovadas por 
unanimidade.
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Festival Ilhas e Sabores 
Abrasel/PADIA

18

DIA

18

Curso de CPA-10 para cooperativas de crédito

DIA

18

A certificação bancária visa comprovar a qualificação dos colaboradores de
cooperativas de crédito e instituições financeiras, por meio de uma prova
técnica onde são cobrados conhecimentos sobre o mercado financeiro e
produtos a serem vendidos por estes profissionais. O curso foi um
preparatório para a CPA-10, voltado para os profissionais das cooperativas de
crédito.

Participação na cerimônia de 
abertura do Festival Ilhas e 
Sabores, promovido pela 
Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes no Estado do Pará 
(ABRASEL/PA)

Capacitação sobre outorga de direito de recursos hídricos 
para a UNICAPACITA, em Belém

A cooperativa é formada por engenheiros agrônomos recém formados pela 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFPA) e que atuarão na área de 
consultoria. O objetivo principal é trabalhar com a captação de projetos.

DIA

18
Participação em grupo de trabalho SEDAP

Reunião para alinhamento de grupo de trabalho que irá estimular a formação
de Comissões de Desenvolvimento Sustentável Municipais. A iniciativa é
encabeçada pela SEDAP. Um dos encaminhamentos é a realização de
Seminários regionais.
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Orientações técnicas à COOPCAFDIA

19

DIA

20

O objetivo é orientar políticas públicas em prol do cooperativismo em ações
conjuntas ao Sistema OCB/PA. No total, participaram cerca de 50
representantes de cooperativas de 10 municípios. O titular da Secretaria, Iran
Lima, acompanhou a apresentação e sinalizou positivamente ao apoio do
cooperativismo paraense.

A Cooperativa Agroindustrial de Cafezal (COOPCAF), atuante no município de
Magalhães Barata, produz castanha-do-pará, andiroba e também trabalha
com a piscicultura. Foi feita a orientação sobre abertura de nova cooperativa
indígena em Marabá e Capitão Poço.

DIA

19

Formação Profissional - COOPERTAPAJÓS

Curso Básico sobre Cooperativismo para a Cooperativa de Transporte e 
Veículos Leves e Pesados do Tapajós (COOPERTAPAJOS), município de Mojuí
dos Campos.

Reunião de 
alinhamento com a 
COOPTRANSALTO 

DIA

19
Estruturou-se a grade de 
formação profissional da 
cooperativa. Um dos cursos é a 
formação em condutores de 
transporte coletivo de 
passageiros.

Apresentação do documento “Demandas Cooperativistas 
para Emendas Parlamentares” à SEDEME
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DIA

20

Sessão de instalação

FRENCOOP/PA

DIA

20

A instalação oficial da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo (Frencoop/PA)
ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa do Pará. A deputada estadual Professora
Nilse Pinheiro é a presidente, acompanhada por Heloísa Guimarães, Dirceu Ten Caten,
Igor Normando, Ozório Juvenil e Carlos Bordalo.

O primeiro desafio da nova composição é abrir caminho por meio de legislações em prol
do setor cooperativista. Entre os planos da Professora Nilse está o projeto de lei que
pretende inserir o cooperativismo nas escolas.

A Frente também poderá auxiliar na articulação política com os demais deputados
pertencentes à casa legislativa para a destinação de recursos. Na ocasião, o presidente
do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, apresentou o documento “Qualificação de
Demandas Cooperativistas para Emendas Parlamentares”, que contém dados sobre as
principais necessidades das cooperativas agro em relação à infraestrutura.

Alinhamento sobre 
Diferimento fiscal 
Para a CAMTA 

Acompanhamento de reunião 
entre a Cooperativa Agrícola 
Mista de Tomé-Açu (CAMTA) e a 
SEDEME. O objetivo é obter 
diferimento fiscal para os 

produtos da cooperativa. 
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Aplicação do GESCOOP – COOMAC CuruçáDIA

23

DIA

23

Apoio no processo de seleção e inclusão de novos associados à cooperativa
UNISEGUR. É a primeira singular de trabalho em segurança não armada do
Pará, atuando como agente de portaria, fiscal de loja, manutenção predial e
serviços gerais.

A Cooperativa Mista Agroaquícola de Curuçá (COOMAC) recebeu a aplicação
da segunda etapa do Programa de Aprimoramento da Gestão Cooperativista
(GESCOOP). A singular do ramo agropecuário trabalha com hortifrútis.

DIA

23

Formação Profissional - UNICAPACITA

Capacitação sobre Gerenciamento de resíduos sólidos para a cooperativa
UNICAPACITA. Os cooperados participaram de um ciclo de cursos para
aprimoramento profissional.

Entrevista ao vivo 
RBA TV

DIA

23
O Programa Brasil Urgente da TV 
RBA entrevistou o presidente do 
Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, 
sobre a instalação da Frente 
Parlamentar em defesa ao 
Cooperativismo (FRENCOOP/PA) 

Processo de seleção para novos cooperados - UNISEGUR
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Capacitação - Central 
de Transporte de 
Parauapebas

DIA

24

DIA

24

Jogos Cooperativos - COOPERJOVEM

DIA

24

Curso sobre Jogos Cooperativos voltados para os professores que participam
do programa COOPERJOVEM no município de Santa Izabel. No total,
participaram cerca de 20 educadores. O objetivo é desenvolver a capacidade
de aprendizagem dos alunos através de metodologias lúdicas adotadas em
sala de aula, tais como teatro, música, dança, pontuação e premiação.

Curso sobre Primeiras Lições em 
Cooperativismo para cooperados 
da Central, que possui a 
concessão do transporte através 
de micro-ônibus com três pontos 
de atendimento na cidade. 

Visita técnica e institucional à CAMTA

A finalidade foi estreitar relacionamento para assistência técnica rural com a
Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA). Foi feito o levantamento de
demandas para capacitações e implantação de programas na cooperativa.

DIA

24
Formação profissional - COOPTRANSALTO

Curso de Transporte Coletivo de Passageiros para cooperados da
COOPTRANSALTO. No total, 26 vans circulam na rota Outeiro-Icoaraci. Mais de
4 mil paraenses são atendidos diariamente apenas pela cooperativa. São 33
cooperados, 47 motoristas auxiliares, 36 cobradores e um funcionário.
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Visita técnica e 
institucional à COODAFTAR DIA

25

DIA

26

3º Encontro das Cooperativas de Crédito

DIA

26

O evento foi promovido pelo Sistema OCB/PA em parceria com a
Confederação Alemã de Cooperativas (DGRV) e Banco Central do Brasil.
Participaram cerca de 70 pessoas vinculadas a cargos de dirigência das 12
cooperativas atuantes no Estado. No total, são mais de 30 mil associados e 46
pontos de atendimento.

Foi feita a apresentação do 
Sistema OCB/PA à Cooperativa 
Agrícola Mista de Tomé-Açu 
(COODAFTAR) e dos serviços 
disponibilizados, assim como a 
atualização dos dados para o 
Diagnóstico.

Aplicação POC – Associação ASTRUVAJA

Programa de Orientação Cooperativista (POC) a sócios da Associação dos
Trabalhadores Rurais do Vale do Jauíra (ASTRUVAJA), que pretendem constituir
uma cooperativa na região. A solicitação de atendimento foi feita pela
Cooperativa de Trabalho em Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável
(COODERSUS).

DIA

26
Reunião Sedeme e COOMAC Curuçá 

Acompanhamento da Cooperativa Mista Agroaquícola de Curuçá (COOMAC)
em reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e
Energia (SEDEME). O objetivo é tratar sobre ações de fortalecimento da
singular.

SETEMBRO
2019

17



Visita técnica e 
institucional - CARTDIA

28

Participação em AGE da COOPRIMA

DIA

27

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Cooperativa COOPRIMA teve
como pauta a adesão da cooperativa à Central Agro Amazônia. Na
oportunidade foram apresentadas as vantagens de adesão à Central,
esclarecidas dúvidas dos cooperados e feita a votação, que resultou na
aprovação por unanimidade.

Os principais produtos da 
Cooperativa de Agricultores da 
Região de Tailândia (CART) são as 
castanhas-do-Pará e castanha de 
caju. Já possui abertura em 
grandes supermercados da região 
metropolitana de Belém.

DIA

27
Palestra – Associação Comercial

Participação na palestra “Cenário econômico, perspectivas e uma nova visão 
para investir o dinheiro”, promovida pela Sulamerica Investimentos na 
Associação Comercial do Pará (ACP).

Reunião de alinhamento – linhas do BRT 

O consultor responsável pela pesquisa de georreferenciamento para geração
do Relatório de Demandas das cooperativas de Outeiro (RDD) alinhou as
ações com o Sistema OCB/PA. O objetivo é obter a Ordem de serviço para a
padronização das linhas que interligarão com o BRT.

DIA

27
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Reunião para abertura de mercado - BIOTECDIA

28

DIA

28

A cooperativa CREDNORTE se uniu ao MEC e ao Hospital de Porto Trombetas
para estimular a responsabilidade social com práticas que promovem o bem-
estar. Mais do que momentos de lazer. É a valorização da vida e do ser
humano como o maior bem de qualquer comunidade. No total, foram
beneficiadas cerca de 500 pessoas.

A atividade foi intermediada pela SEDEME com a empresa de bioeconomia
(BIOTEC), que utiliza a produção de diversas cooperativas na produção de
óleos usados em turbinas e em linhas de perfumaria e essência. A OCB/PA
auxiliará na organização da COOMAC de Bragança para canalização de
investimentos.

DIA

28
Reunião SEDEME - SUPERNORTE
Articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e
Energia (SEDEME) sobre participação das cooperativas na SUPERNORTE.

Aplicação do POC -
Comunidade Arauaí

DIA

28
A Associação do Desenvolvimento 

Comunitário do Ramal Arauaí
(ADCRA) planeja constituir 

cooperativa. Na ocasião, os 
produtores alinharam ações com a 
SEDEME, FAEPA/SENAR e OCB/PA 

para formalização do 
empreendimento.

Dia de Cooperar Porto Trombetas
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Audiência Pública –
Transporte Alternativo

DIA

30

Participação nos 36 anos da CREDNORTE

DIA

28

A cerimônia foi aberta ao público com diversas atrações, entre elas, o
consagrado cantor Sebastião Júnior. Atualmente, a cooperativa de crédito
possui 1.100 cooperados, R$ 16 milhões de patrimônio líquido, R$ 14 milhões
de capital social, carteira de empréstimo na faixa de R$ 1 milhão ao mês,
inadimplência menor que 1% e risco classificado como “muito baixo.

Participação em audiência pública 
promovida pela SEMOB sobre 

regulamentação do transporte 
alternativo. O Sistema OCB/PA 

participará ativamente do 
processo com assistência técnica 

na inclusão das cooperativas.

DIA

30
Curso Conselho de Administração - RECICRON

A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vigia de Nazaré
(RECICRON) recebeu uma série de ações para a formação profissional dos
associados, entre eles, o curso de conselho de administração.

Processo Seletivo – SICOOB Transamazônica

Apoio logístico no processo seletivo para contratação da cooperativa de
crédito SICOOB Transamazônica. No total, participaram 50 pessoas
concorrendo aos cargos de gerente de relacionamento e agente de
atendimento. As 2 vagas serão para Belém.

DIA

30
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Formação Profissional 
- CREDISIS

DIA

30

Certificação BUBURÉ

DIA

30

Entrega de certificado dos 53 cooperados da Cooperativa Buburé que
participaram do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros. No total, 100%
do quadro social está qualificado. A singular atua com transporte
intermunicipal e planeja a construção de um complexo próprio para fornecer
serviços de abastecimento dos veículos, lavagem e manutenção aos
associados.

Curso de gestão de risco 
operacional, compliance e 

governança corporativa para 
colaboradores das cooperativas 
vinculadas ao Sistema CredISIS.

DIA

30
Participação em evento da Energia Solar

O 5º Fórum Regional de Geração de Energia Distribuída com Fontes Renováveis
(Fórum GD) destacou o cooperativismo como o caminho para fortalecer o setor
na região norte.

Formação Profissional – Ramo Agropecuário

Reunião para estruturação de projetos e propostas para cooperativas do ramo 
agro com empresa de consultoria. Serão trabalhadas a regulamentação 
técnica nos aspectos ambiental e sanitário, oficinas de vendas institucionais, 
rotulagem e ações de mercado, projetos de viabilidade econômica, financeira, 
técnica 

DIA

30

SETEMBRO
2019

21



22



23



24


