INFORMES – SEÇÃO NACIONAL – BRASIL
LIV Sessão Plenária da RECM
1. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA
O MAPA apresenta as últimas ações realizadas no apoio e fomento para o
fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo e acesso a mercados de produtos
da Agricultura Familiar:
• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Edição da Medida Provisória nº 957/2020 ampliando o orçamento do PAA em R$ 500
milhões. No PAA, o governo adquire alimentos de agricultores familiares e doa para
populações em insegurança alimentar e populações em vulnerabilidade social. De
acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a expectativa em 2020
é que o Programa adquira 199 mil toneladas de alimentos de 84 mil agricultores
familiares para 9,3 milhões de consumidores que necessitam destes alimentos,
emergencialmente, neste contexto de pandemia.
Importante registrar que quase metade do valor, previsto no orçamento do programa, é
destinado para a aquisição de alimentos de 1.450 cooperativas e associações de
agricultores familiares.
Do total do aporte realizado em favor do Ministério da Cidadania para execução do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o valor de R$ 220 milhões foi destinado à
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), para realizar a compra de alimentos
das cooperativas de agricultores familiares, por meio da modalidade "Compra com
Doação Simultânea", abrangendo todo o território nacional.
O Ministério da Cidadania está indicando a rede socioassistencial para onde os
alimentos estão sendo doados.
Na mesma modalidade, estados e municípios têm R$ 150 milhões para formalização de
Termos de Adesão para a compra de alimentos de agricultores familiares. Com essas
medidas, espera-se somar esforços para mitigar os efeitos ocasionados pela pandemia
decorrente do COVID-19 e atender a população que encontra-se em situação de
vulnerabilidade.
• Projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável – PMVCS
Encerramento do Projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável - PMVCS, executado
nos últimos quatro anos, parceria entre a Cooperação Técnica Alemã - GIZ e a Secretaria
de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA, que promoveu o fortalecimento de
agricultores familiares, associações e cooperativas, contribuindo para a otimização da
gestão dos empreendimentos da agricultura familiar e acesso a mercados de produtos da
Amazônia brasileira, como açaí, castanha, entre outros.
O projeto trabalhou os elos das principais cadeias de valor da sociobiodiversidade e
beneficiou empreendimentos dos Estados do Acre, Amazonas, Amapá e Pará. Ao todo
foram 120 instituições capacitadas contribuindo para a geração de renda e formação de

novas lideranças, com o engajamento de jovens e mulheres que participam ativamente
de todo o processo produtivo.
No âmbito do PMVCS foi desenvolvido o Programa CAPGESTÃO Amazônia com o
objetivo de desenvolver capacidades de gestão e assistência técnica e extensão rural em
empreendimentos da agricultura familiar através de formação continuada, totalizando 10
meses de curso.
Números do CAPGESTÃO:
• 46 municípios
• 69 empreendimentos
• 4952 famílias
• 59 instituições de ATER
• 121 participantes
O projeto contribuiu para aperfeiçoar a política pública de apoio à capacitação e
formação técnica nas cooperativas e a promoção da comercialização dos produtos da
Amazônia.
• Plano Safra 2020/2021
No último mês de julho o governo brasileiro lançou o Plano Safra 2020/2021 com recursos
destinados ao apoio da produção agropecuária nacional.
No Plano Safra 2020/2021, o governo brasileiro disponibilizou às cooperativas
agropecuárias um volume considerável de recursos.
No âmbito do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para agregação de valor à
produção agropecuária – Prodecoop, foram disponibilizado R$ 1,65 bilhão, aumento de
28% com relação ao plano safra anterior. O Prodecoop é um programa de financiamento
para a modernização de sistemas produtivos de comercialização do complexo
agroindústria das cooperativas brasileiras. Cada cooperativa pode apresentar projetos de
até R$ 150 milhões, com taxa de juros de 7 % a.a., com prazo de pagamento de até 12
anos.
No âmbito do Programa Capitalização das Cooperativas de Produção Agropecuária –
Procap-Agro, foram disponibilizados R$ 1,5 bilhão. O Procap-Agro disponibiliza recursos
para o financiamento de capital de giro para atender as necessidades imediatas
operacionais das cooperativas. Cada cooperativa pode apresentar projetos de até R$ 65
milhões, com taxa de juros de 7% a.a., com prazo de pagamento de até 2 anos.
Por fim, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foram
disponibilizados R$ 33 bilhões, aumento de 5,7% com relação ao plano safra anterior,
com taxa de juros de 2,75% ou 4% a depender da linha de financiamento. Registra-se
que o programa possui uma linha de crédito específica voltada ao financiamento da
integralização de cotas-partes de associados a cooperativas de produção rural; e
aplicação pela cooperativa em capital de giro, custeio, investimento ou saneamento
financeiro. Cada cooperativa pode apresentar projetos de até R$ 40 milhões, com taxa
de juros de 4% a.a., com prazo de pagamento de até 6 anos.

• Lançamento da campanha: Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos
Lançamento da 5ª edição “Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos”, iniciativa da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), com apoio dos
governos dos países da América Latina e do Caribe e de organizações da sociedade
civil. A campanha também conta com a participação de primeiras-damas que compõem
a Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes – ALMA.
O MAPA é um parceiro muito importante na implementação da campanha pois entende
que é fundamental valorizar e fortalecer o papel das mulheres rurais como agente de
transformação da sociedade e desenvolvimento sustentável.
O objetivo da campanha é dar visibilidade às mulheres rurais, indígenas e
afrodescendentes que vivem e trabalham em um contexto de crescentes desigualdades
estruturais e desafios sociais, econômicos e ambientais. Diante do impacto da pandemia
estes desafios tornaram-se ainda mais complexos e envidam esforços e trabalho
colaborativo para promoção de ações, experiências e mecanismos efetivos de estímulo
e apoio ao empoderamento e a autonomia plena das mulheres rurais que desempenham
papel fundamental na economia.

2.

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB
Ações realizadas no período de julho a agosto de 2020

• OCB atua e Parlamento Brasileiro derruba veto presidencial que causava
grande impacto ao cooperativismo no País
Após atuação do Sistema OCB junto ao Parlamento Brasileiro, foi derrubado o veto da
Presidência da República ao texto que tratava sobre a Solução de Consulta COSIT
11/2017 na Medida Provisória do Agro e não foi sancionado na Lei 13.986/2020. A
Solução de Consulta COSIT 11/2017, da Receita Federal, não reconheceu a relação de
integração vertical existente entre cooperativa e cooperados, disposta na Lei
13.288/2016, e concluiu que toda a produção rural entregue à cooperativa faz parte da
produção para efeito da incidência da contribuição sobre a receita bruta da
comercialização (Funrural).
http://somoscooperativismo.coop.br/noticia/22060/congresso-reverte-veto-e-mantemcompetitividade-das-coops-agro
• Sancionada lei que autoriza as assembleias virtuais
As cooperativas brasileiras poderão realizar assembleias gerais de forma virtual
permanentemente. Depois de forte atuação da OCB e da Frencoop no Congresso
Nacional, a matéria foi votada e sancionada pelo Presidente da República. Assim, a Lei
14.030/20 altera a Lei 5.764/71 e permite a participação de cooperados, bem como a

votação dos assuntos de maneira virtual.
http://somoscooperativismo.coop.br/noticia/22036/sancionada-lei-sobre-agos-digitais
• Participação na Assembleia-Geral do CICOPA
A OCB participou da Assembleia-Geral da Organização Internacional das Cooperativas
de Trabalhadores da Indústria e Serviços. Participaram da Assembleia-Geral do CICOPA
representantes de cooperativas de trabalhadores da Argentina, Canadá, Colômbia,
Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, México, Polônia, Portugal,
Romênia, Tchéquia e Uruguai. Os delegados aprovaram a prestação de contas do
CICOPA, assim como o planejamento de atividades para o próximo ano.
https://somoscooperativismo.coop.br/noticia/22017/ocb-participa-da-assembleia-geraldo-cicopa
• Cooperativas de Crédito no Brasil atingem a marca de 10,9 milhões de
cooperados
O número de associados às cooperativas de crédito no país chegou a 10,9 milhões de
pessoas. A informação faz parte do Panorama do Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo, que acaba de ser divulgado pelo Banco Central. O estudo, cuja data-base é
dezembro de 2019, aponta que o cooperativismo de crédito tem se destacado nos últimos
anos por sua contribuição para a expansão do mercado de crédito no país. Sua
participação tem aumentado de forma consistente e beneficiado principalmente as micro,
pequenas e médias empresas, além das pessoas físicas (com ênfase nos produtores
rurais).
http://somoscooperativismo.coop.br/noticia/22014/cooperativismo-de-credito-continuaem-expansao-no-brasil
• OCB promove série de debates sobre a reforma tributária no Brasil
Ciente do debate sobre a reforma tributária brasileira, atualmente discutida pelo
Parlamento Nacional, a OCB promoveu no mês de agosto um ciclo de debates sobre os
possíveis impactos no cooperativismo do país. Participaram dos encontros parlamentares
brasileiros, dirigentes cooperativistas e diversas lideranças nacionais. O Sistema OCB
trabalha para conscientizar os legisladores e tomadores de decisão no Governo Brasileiro
sobre a importância e as especificidades do modelo cooperativista.
https://www.youtube.com/watch?v=Gcz7HY_dbT8&list=PLd_xS9FKk7V_SRXytoZaumE
zGLwwdvzw9
• Dia de Cooperar 2020 foi realizado pela primeira vez de forma online
Em meio à pandemia, o Movimento Dia C, promovido pela OCB para celebrar o Dia
Internacional do Cooperativismo, neste ano ocorreu de forma online. Milhares de pessoas

acompanharam a inovadora celebração deste ano. Até o momento, 141.058 pessoas
beneficiadas com as iniciativas do Dia C, uma grande campanha de voluntariado
nacional, sendo que 136.551 brasileiros foram alvo de iniciativas diretamente ligadas ao
combate aos efeitos da covid-19. A previsão é que o Dia C 2020 beneficie mais de 3
milhões de pessoas em todo o Brasil.
http://somoscooperativismo.coop.br/noticia/22001/celebracao-do-dia-c-mostra-forcadas-coops

3.

União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária –
Unicafes.
• Projeto Roda Bem Caminhoneiro Cooperativista - RBCC

Objetivo:
Formação, estruturação e fortalecimento de um sistema cooperativo nacional para
transportadores autônomos de cargas, com o fomento e fortalecimento de unidades de
caminhoneiros autônomos cooperados, em forma de rede de cooperativas articuladas
através de Cooperativas Singulares com abrangência regional e através de uma
Federação de Cooperativas com abrangência Nacional.
Ministério: Ministério da Cidadania.
Serão atendidas pelo projeto, no mínimo, 100 cooperativas:
O projeto contempla 11 metas, agrupadas em 5 blocos de atuação. As cooperativas
receberão assessoria nas áreas jurídica, contábil, comercial, elaboração de Plano de
Negócios, bem como, receberão formação e 1 kit de estrutura física composto por: 1
tanque de 15 mil litros com bomba, abastecido com 15 mil litros de óleo diesel; 1 container
escritório/depósito com 1 notebook, 1 smartphone e 1 ar condicionado.
• Parceria Crédito Emergencial com a Conexsus e iniciativa privada:
Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Conexões Sustentáveis – CONEXSUS.
A CONEXSUS é uma organização sem fins lucrativos(OSCIP), que tem como objetivo
desenvolver negócios comunitários sustentáveis, para que estes participem de forma
justa nas cadeias produtivas locais e nacionais.
Objetivo do acordo:
A Unicafes em parceria com a CONEXSUS, vai auxiliar o processo de mapeamento das
cooperativas filiadas, assim como acompanhar as atividades realizadas nestas
cooperativas pela Conexsus.
A partir deste cadastramento a Conexsus irá selecionar 70 organizações para receber
apoio através de atividades de desenvolvimento e estruturação de negócios sustentáveis.
Etapas de trabalho:
1- Mapeamento- As organizações que se cadastrarem no site do Desafio Conexsus terão
as informações sobre quem são, o que produzem e qual é a sua localização disponíveis

para consulta pública no Mapa de Negócios Comunitários Sustentáveis. Suas
informações também vão compor o Panorama de Negócios Comunitários Sustentáveis
no Brasil, que traz dados gerais sobre os participantes, mas sem identificá-los.
2-Oficinas Regionais E Visitas Técnicas - Cerca de 300 organizações cadastradas
participarão de oficinas regionais e visitas técnicas, realizadas em conjunto com os
parceiros co-criadores do Desafio.
3-Ciclo De Desenvolvimento De Negócios Comunitários Sustentáveis -No mínimo 70
organizações serão convidadas a participar do Ciclo de Desenvolvimento de Negócios
Comunitários Sustentáveis, que terá uma Jornada de Aceleração para crescimento em
escala de organizações e laboratórios de acesso a mercado e a crédito.
• Projeto União Européia: Projetos de Subversão:
O projeto tem como objetivo promover um desenvolvimento equitativo, sustentável e
inclusivo para as populações mais carentes e vulneráveis do Brasil, com enfoque na
promoção da igualdade de gênero, protagonismo juvenil e sustentabilidade econômica.
Nesse sentido, o presente Edital busca contribuir com as filiadas à Rede Unicopas
ampliando a visibilidade e sustentabilidade econômica.
Por meio desta chamada, serão financiadas projetos para investimento produtivo, tais
como: compra de equipamentos, reformas e/ou compra de insumos. Os
empreendimentos poderão solicitar a subvenção em diversas áreas, por exemplo:
agricultura familiar, agroecologia, extrativismo, reciclagem, confecção/têxtil, serviços,
artesanato, dentre outras. E para diversos tipos de equipamentos (tratores, prensas,
veículos, máquinas de costura, computadores, etc), ou reforma (desde que de locais de
atividades produtivas e/ou de distribuição de produção), ou ainda de insumos (compras
no atacado/larga escala de insumos como: sementes, embalagens, tecidos, EPIs,
utensílios, etc). Também poderão utilizar este investimento como complementação de
investimentos, desde que dentro das regras de compras e repasses da União Europeia.
Ou seja, caso o empreendimento já tenha parte dos recursos para esses investimentos
em equipamentos, reformas ou compra de insumos, o projeto poderá complementar a
parte faltante, dentro do limite máximo da subvenção por empreendimento.
As subvenções visam fomentar abordagens inovadoras, com impacto social e boas
práticas, que incentivem a sustentabilidade econômica dos empreendimentos na parte
produtiva, especialmente empreendimentos compostos majoritariamente por mulheres
e/ou com lideranças mulheres.
A chamada de projetos atenderá, exclusivamente, Cooperativas filiadas à Rede
Unicopas, que atendam ao objeto e às condições deste Edital, garantindo a
democratização do acesso aos recursos da parceria entre UNICAFES e UNIÃO
EUROPEIA.
Foram beneficiados 20 empreendimentos, no valor total de R$ 545.856,89. Com apoio
em diversas áreas, como: agricultura familiar, agroecologia, extrativismo, reciclagem,
serviços e artesanato.

4.

Reforma Tributária: posicionamento conjunto da Seção Nacional.

Em debate no Congresso Nacional brasileiro, três propostas de Reforma Tributária que
fará uma ampla revisão e trará mudanças no sistema tributário brasileiro. A Seção

Nacional sinaliza sua preocupação diante das propostas em discussão no Congresso pois
trazem impactos diretos às cooperativas, com medidas desfavoráveis que podem até
gerar inviabilidade econômica de muitas cooperativas. O que se pretende é uma reforma
equilibrada e justa, considerando a natureza jurídico-tributária diferente das cooperativas
em relação às empresas e portanto, preservando o adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo.

