
Todo dia é 



PROPOSTA

Com a necessidade de preservar o distanciamento social

devido ao Covid19 e manter o espirito de união e de

cooperação entre os cooperativistas, a ideia neste ano é

levar a celebração para o AMBIENTE DIGITAL, sendo o

SISTEMA OCEPAR e as COOPERATIVAS PARANAENSES os

protagonistas desta ação e programação.

Todo dia é 

Todo dia é 



COMO VAI FUNCIONAR

JULHO DE 2020

0807 0906

SS T Q QS

Transmissão das 
13h30 às 15h30 

de LIVE pelos 
canais de 

comunicação 
e redes sociais 

oficiais do 
Sistema Ocepar
REALIZA VÍDEOS

14h – 15h

SEMANA PARA CELEBRAR A COOPERAÇÃO | 14h às 15h30 |

SEGUNDA

Abertura: Superintendente

Vídeos: ações das coops 1’

Apresentador interagindo 
entre as apresentações.

TERÇA

Abertura: Gerente

Vídeos: ações das coops 1’

Palestra 30’
Apresentador interagindo 

entre as apresentações

QUARTA

Abertura: Superintendente

Vídeos: ações das coops 1’

Apresentador interagindo 
entre as apresentações

SEXTA

Abertura: Superintendente

Vídeos: ações das coops 1’

Apresentador interagindo 
entre as apresentações

QUINTA

Abertura: Gerente

Vídeos: ações das coops 1’

Palestra 30’
Apresentador interagindo 

entre as apresentações

04 10

Todo dia é 



04 DE JULHO DE 2020 (SÁBADO)

DIA DE CELEBRAR A COOPERAÇÃO

DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO

Todo dia é 

Todo dia é 



PROPOSTA DIA C

AO VIVO

#TodoDiaDiadeCooperar

Todo dia é 



PROPOSTA DIA C 

DIA 4 DE JULHO – SÁBADO | 13h30 às 15h30 |

Transmissão AO VIVO: 
convide seus colegas da 
cooperativa, familiares,
amigos e  comunidade. 
Convide as instituições

que sua cooperativa apoia. 
PARTICIPE!

Conduzida por um mestre de

cerimônia do Sistema Ocepar e um

convidado externo.

Imagem ilustrativa

Transmissão de 
LIVE das 13h30 
às 15h30 pelos 

canais de 
comunicação e 
redes sociais 

oficiais do 
Sistema Ocepar
REALIZA VÍDEOS

s

Apresentações culturais:

talentos das cooperativas !!!

Todo dia é 



VÍDEOS CULTURAIS 5 MINUTOS

ALGUMAS DICAS IMPORTANTES

Todo dia é 

✓ Máximo de 05 minutos – independente do tipo de 
atração;

✓ Principais atrações: música, coral, dança...
✓ Os artistas deverão ser funcionários, cooperados(as), 

filhos(as) de cooperados, esposas de cooperados.
✓ Somente será aceito um (01) vídeo por cooperativa
✓ Junto com o vídeo enviar no email: nome da 

cooperativa, dos artistas e resumo da atração;
✓ Vídeo pode ser caseiro, gravado na horizontal;
✓ Prazo para envio : 26 de junho de 2020;
✓ O vídeo não precisa ter sido gravado exclusivamente 

para o DIA C.

ATENÇÃO: 
Vídeos recebidos fora do prazo 
não serão utilizados nas lives.



PROGRAMAÇÃO

DIA 4 DE JULHO – SÁBADO | 13h30 às 15h30 |

Abertura com 
palavra do 

Presidente do 
Sistema Ocepar 

(em estúdio)

Transmissão de 
apresentações culturais das 
cooperativas paranaenses, 
nas modalidades: dança, 
teatro, música, ginástica, 

humor.
Fala de alguma 

personalidade pública: 
Governador, Secretário 

Estadual de Saúde

Fala de um artista 
paranaense

ou
Fala das 

instituições 
beneficiadas

ou 
Ministra da 
Agricultura

Fala de 

Coordenadores de 

Núcleo. 

Vídeos gravados 

com antecedência.

Painel do bem: painel 

mostrando os 

números do 

Cooperativismo 

Paranaense na 

Campanha de 2020

13h30 15h30

QR Code – arrecadação de valor (doação) para

instituição beneficiada ou Hospital da Clínicas

Todo dia é 



SEMANA PARA CELEBRAR A COOPERAÇÃO

06 À 10 DE JULHO DE 2020

Todo dia é 

Todo dia é 



PROPOSTA DIA C

SEMANA PARA CELEBRAR A COOPERAÇÃO | 13h30 às 15h30 |

SEGUNDA

Abertura: Superintendente

Vídeos: ações das coops 1’

Apresentador interagindo 
entre as apresentações.

TERÇA

Abertura: Gerente

Vídeos: ações das coops 1’

Palestra 30’
Apresentador interagindo 

entre as apresentações

QUARTA

Abertura: Superintendente

Vídeos: ações das coops 1’

Apresentador interagindo 
entre as apresentações

SEXTA

Abertura: Superintendente

Vídeos: ações das coops 1’

Apresentador interagindo 
entre as apresentações

QUINTA

Abertura: Gerente

Vídeos: ações das coops 1’

Palestra 30’
Apresentador interagindo 

entre as apresentações

Todo dia é 



PROPOSTA DIA C 

SEMANA PARA CELEBRAR A COOPERAÇÃO– VíDEOS DAS AÇÕES

Todo dia é 



PROPOSTA DIA C

"Frísia e Sicredi doam 100 cestas básicas e mil máscaras em 
Carambeí"

“Campanha e Intercooperação entre
Cooperativas em Maringá para doação de
máscaras”

Durante a semana serão transmitidos por LIVE 
(TEAMS), vídeos curtos de 1min das cooperativas 
contando suas ações de cooperação: voluntariado, 
responsabilidade social.

VIDEOS 
DE 1MIN

Todo dia é 



VÍDEOS AÇÕES 1 MINUTO

ALGUMAS DICAS IMPORTANTES

Todo dia é 

✓ Máximo de 01 minuto;
✓ A ação deve estar registrada no site até dia 17/06;
✓ Um vídeo por cooperativa (CNPJ cadastrado): se tiver 

mais de uma ação, deve ser incluída no mesmo 
vídeo;

✓ Junto com o vídeo enviar no email: CNPJ da 
cooperativa e um resumo das ações;

✓ Ações com mais de uma cooperativa 
(Intercooperação), produzir um único vídeo e no 
resumo citar o nome das cooperativas envolvidas;

✓ Prazo para envio dos vídeos:  26 de junho de 2020.

SOM
✓ Importante usar microfone de lapela para garantir a 

padronização da qualidade do som, caso seja possível;

✓ Perceber se no ambiente não tem ruídos que interfiram na 

qualidade;

DIREÇÃO (HORIZONTAL)
✓ Aconselhável gravar com câmera, com máquina fotográfica;

✓ Se for gravar com o celular, gravar sempre na horizontal 

(deitado).

LUZ
✓ Aconselhável gravar na parte da manhã, ou de tarde, para 

garantir iluminação natural.

TEMPO 
✓ Pretendemos não editar o material, sendo assim, procure 

enviar dentro do roteiro estabelecido para 1 minuto;

ATENÇÃO: 
Vídeos recebidos fora do prazo 
não serão utilizados nas lives.



PROPOSTA DIA C

Painel
do Bem

#vemcooperar

com atitudes 
simples

movemos o 
mundo.

Todo dia é dia de cooperar

2019

Cooperativas

Ramos

Ações

Voluntários

Beneficiados

Iniciativas

178

5

276

15.970

191.475

271

2019

dispenderam recurso da cooperativa

Cooperativas

Ramos

Ações

Voluntários

Beneficiados

Iniciativas

2020

102

6

279

16.955

249.585

279
dispenderam recurso da cooperativa

Todo dia é 

#TodoDiaDiadeCooperar



Informações

DIA C Todo dia é dia de cooperar
2019 200

Todo dia é 

INSCRIÇÕES: 
http://diac.somoscooperativismo.coop.br/

E-mail para enviar os vídeos e tirar dúvidas: 

diac-parana@sistemaocepar.coop.br

http://diac.somoscooperativismo.coop.br/









