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I Seminário Permanente do Cooperativismo Solidário (SPCS)

Vimos por meio deste, convidá-lo para participar do I Seminário Permanente do
Cooperativismo Solidário - SPCS da Unicafes Paraná, com o tema “Gestão
cooperativa: relacionamento entre o cooperado e a cooperativa”, com ênfase nas
cooperativas que atua com a atividade leiteira.

O I Seminário se situa no contexto dos desafios e das perspectivas da gestão
cooperativa vivenciado pelas cooperativas e centrais, associadas à Unicafes no
momento atual. Portanto, o evento tem o propósito de contribuir para o aprimoramento
dos processos de gestão cooperativa.

Estará contribuindo no debate a pesquisadora, produtora de leite e cooperativista
Sra Ângela de Farias Maraschin, de Santa Rosa –RS. Ângela, em sua dissertação de
mestrado (2004) realizada junto ao PGDR/UFRGS, estudou as relações entre o
cooperado produtor de leite e a cooperativa.
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Pauta do I Seminário
09:00 hs - Apresentação das diretrizes do Programa SPCS pela Unicafes;
09:30 hs – Exposição do estudo realizado pela Ângela de Farias Maraschin;
10:30 hs – Debates com a convidada e entre os participantes;
11:30 hs – Identificação de questões “chaves” referente a gestão cooperativa no
que se refere a relação cooperado e cooperativa.
12:00 hs - Almoço
13:30 hs - Socialização da experiência da Cooperativa de Leite Coopermil – RS
(Ângela de Farias Maraschin);
14:00 hs – Socialização do documento “Principais pontos para a reestruturação do
Sisclaf, produzido pela equipe de assessores (Inácio, Ari, Burile e
Christophe);
14:30 – Debate entre os presentes para aprofundamento de diretrizes de gestão
cooperativa, com ênfase na produção de leite;
16:00 hs - Encerramento
Moro do Tabor – Francisco Beltrão, dia 07 de novembro de 2011.
Destacamos a importância da participação de lideranças e colaboradores dos
ramos cooperativos da Unicafes, em especial todos aqueles que atuam com as
cooperativas de leite.
Desde já agradecemos, ao mesmo tempo em que pedimos a confirmação da
participação no I Seminário Permanente do Cooperativismo Solidário.
Atenciosamente,
Luiz Possamai
Presidente Unicafes Paraná
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