
Programação Ação Cooperativa 
 
(data/cidade/Cooperativa/ações) 

 
25 de junho 
- Mangueirinha (Coop. São Cristóvão) - Plantio de árvores; Dia do 
Abraço; Doação de alimentos. 
 
26 de junho 
- Jesuítas (Coop. Nossa Terra) - Solenidade de entrega de cartas; 
Parque com brincadeiras para crianças. 
 
- Munhoz de Mello (Coop. União) - Caminhada em prol da doação 
de sangue. 
 
- Rio Azul (Coop. Centro Sul) - Caminhada das escolas até a praça 
central da cidade para soltar balões com mensagens. 
 
27 de junho 
- Apucarana (Coop. Cocari) - Ação Social com campanha de 
agasalhos. 
 
- Cafelândia (Coop. Copacol) - Dia do Abraço na Apae, Prefeitura, 
Copacol e creche municipal; Caminhada pelo bairro e atividades 
com a planta citronela (combate a dengue); Blitz para 
conscientização sobre uso do automóvel (redução do CO2); Cultivo 
de milho e morango com a entrega das cartas na vila rural. 
 
- Carambeí (Coop. Batavo) - Palestra sobre uso consciente da 
água; visita ao Instituto Agronômico do Paraná; plantio de mudas 
nativas; Lançamento do Programa de Coleta de Resíduos 2012. 
 
- Castro (Coop. Castrolanda) - Visita a entidade social; Dia do 
Abraço na Cooperativa; Arrecadação de leite para asilo; Integração 
com a comunidade em terminal de ônibus;  
 
- Castrolanda (Coop. Castrolanda) - Conscientização para limpeza 
dos rios – ação que acontecerá no Rio do Moinho; 
 
- Foz do Iguaçu (Centro Educacional Foz do Iguaçu) - Blitz 
educativa sobre reflorestamento e cooperação com distribuição de 
sementes de árvores diversas e panfletos; 
 



- Itambaracá (Coop. Paranapanema) - Inauguração da biblioteca 
com contação de histórias, peça teatral, apresentação cultural, 
arrecadação de alimentos, alongamento, aeróbica, brechó e visita 
ao asilo. 
 
- Jaboti (Coop. Norte Sul) - Teatro, gincana, plantio de árvores, 
contação de histórias e passeatas; 
 
- Jesuítas/Iracema e Formosa (Coop. Copacol) - Entrega da carta 
cooperativa, Festa de Integração; 
 
- Jussara, Japurá, Indianópolis, Atalaia, Paranacity, Floresta, Dr. 
Camargo, Florai, Ourizona e Paiçandu (Coop. Cocamar) – 
Passeata, da escola até a cooperativa da cidade, e plantio de 
pinheiros; 
 
- Kaloré (Coop. Cocari) - Ação Social com plantio de árvores e 
abraço na escola; 
 
- Londrina (Coop. Integrada) - Ajuda financeira a atleta paraolímpico 
de natação para compra de materiais esportivos. 
 
- Mandaguari (Coop. Agroempresarial) - Passeata ecológica e 
plantio de mudas. 
 
- Mariópolis (Coop. São Cristóvão) - Coleta de lixo eletrônico com 
orientações sobre reciclagem e apresentação de projeto de 
caixinhas longa vida. 
 
- Mercedes (Coop. Costa Oeste) – Palestras para pais e filhos, 
teatro, apresentação musical e gincana cooperativa; Orientações 
sobre cooperação; Apresentação cultural dos alunos; Dinâmica do 
abraço. 
 
- Nova Aurora (Coop. Copacol) - visita ao lar de asilos e gincana 
cooperativa. 
 
- Nova Londrina (Coop. Rio Paraná) - Arrecadação de agasalhos, 
brinquedos, calçados e alimentos não perecíveis. 
 
- Nova Santa Rosa (Coop. Oeste) - Apresentação circense com 
foco na cooperação, diálogos e brincadeiras cooperativas. 
 



- Palotina, Maripá, Assis Chateaubriand, Terra Roxa, Alto Piquiri, 
Francisco Alves, Brasilândia do Sul e Nova Santa Rosa (Coop. 
Cvale) - Palestras sobre cooperação e cooperativismo nas 88 
turmas das 52 escolas participantes do programa, ministradas por 
Jovens do Núcleo Juvenil/mulheres do Núcleo Feminino. 
 
- Quatiguá (Coop. Norte Sul) - Gincana com atividades 
cooperativas; passeata pelas ruas da cidade. 
 
- Rancho Alegre D'Oeste (Coop. Vale do Piquiri) - Segmentos da 
sociedade irão realizar trabalhos cooperativos. 
 
- Santa Fé (Coop. União) - Campanha para arrecadar copos 
descartáveis para o Hospital do Câncer de Maringá. 
 
- Santo Antônio da Platina (Coop. Norte Sul) - Trabalhos em sala de 
aula e atividades recreativas com as crianças. 
 
- São João (Coop. Iguaçu) – Arrecadação de roupas, alimentos e 
brinquedos. 
 
- Taquarituba/SP (Coop. Capal) - Mensagens e desenhos sobre 
cooperação para distribuir na comunidade. 
 
- Turvo (Coop. Terceiro Planalto) - Campanha do agasalho; Coleta 
de lixo reciclável; Conscientização da comunidade para a 
separação do lixo. 
 
28 de junho 
- Espigão Alto do Iguaçu (Coop. Grandes Lagos) - Arrecadação de 
alimentos e cobertores; Gincana cultural. 
 
- Itambaracá (Coop. Paranapanema) - Inauguração da biblioteca 
com contação de histórias, peça teatral, apresentação cultural, 
arrecadação de alimentos, alongamento, aeróbica, brechó e visita 
ao asilo. 
 
29 de junho 
- Palmeira (Coop. Campos Gerais) - Dia do Abraço. 
 
- Itambaracá (Coop. Paranapanema) - Inauguração da biblioteca 
com contação de histórias, peça teatral, apresentação cultural, 



arrecadação de alimentos, alongamento, aeróbica, brechó e visita 
ao asilo. 
 
5 de julho 
- Capanema (Coop. Fronteira) - Mutirão de pais e estudantes nas 
escolas para a produção de hortas escolares, reformas nas salas e 
paisagismo. 
 
7 de julho 
- Contenda (Coop. Planalto das Araucárias) - Confecção e mostra 
de cartazes sobre cooperativismo; Apresentação de teatro. 
 
14 de julho 
- Astorga (Coop. Nova Produtiva) - Festa de cooperação com 
alunos das escolas municipais e cooperados; Abraço coletivo na 
cooperativa/cooperados 
 
28 de julho 
- Céu Azul (Coop. Cataratas) - Blitz no trânsito para conscientização 
e boas práticas. 
 
 
 
 


