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§ Ações pontuais
§ Assistencialismo
§ Ações de doações de alimentos, material de higiene,

material hospitalar
§ Verifique quais as necessidades da sua comunidade

REPOSICIONAMENTO

§ Endereço completo para envio
§ Quantidades

KITS
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IMPORTANTE LEMBRAR:
§ As iniciativas podem ser inseridas a qualquer tempo, 

mesmo depois de já terem sido realizadas
§ A inscrição é nova, o numero de inscrição de 2019 não 

vale para esse ano
§ O nome da cooperativa deve constar na inscrição e não o 

numero ou nome do Posto de Atendimento
§ Toda iniciativa inscrita , deve ter seu relatório preenchido, 

senão os dados não serão compilados em sua totalidade
§ Intercooperação
§ Parcerias
§ Mídias sociais
§ Publicação no Informe
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Se sua ação tem como objetivo o combate à Pandemia , deixe claro no 
título da iniciativa, exemplo:

Doação de alimentos ao Lar Menino Jesus - combate a COVID-19

TÍTULO DA INICIATIVA

PALAVRAS-CHAVE
covid19, pandemia, coronavírus, prevenção a covid
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DIA DE CELEBRAR

INICIATIVAS
§ A cooperativa pode fazer inciativas que sejam de demanda da 

comunidade mesmo não estando ligadas à prevenção ou combate 
à Pandemia

§ Até mesmo orientações, como por exemplo, uso responsável da 
água, pode ser uma boa ação

§ No dia 04 de julho devemos comemorar os resultados de todas 
as ações do DIA C

§ Como? Através de publicações nas redes sociais usando as 
hashtags #somoscoop #vemcooperar
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Além de fazer o relatório no site, faça seus próprios registros:

§ Numero de beneficiados
§ Valores investidos
§ Registro fotográfico de qualidade
§ Número de voluntários
§ Parceiros

REGISTROS
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§ enviar por e-mail para fabianne.ratzke@sistemaocepar.coop.br
§ informe o nome de sua cooperativa, CNPJ e número de inscrição 

2020 (se já tiver).

DÚVIDAS
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Em tempo de distanciamento social, podemos usar as redes sociais 
a nosso favor:

§ Divulgue sua ação
§ Lembre-se de dizer que sua ação faz parte do Dia C
§ Mostre do que o cooperativismo é capaz
§ Dê visibilidade 
§ Use as hashtags #somoscoop #vemcooperar

REDES SOCIAIS
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O Sistema Ocepar também pode ajudar na divulgação das 
ações do Dia C:

§ Informe Paraná Cooperativo
§ Revista Paraná Cooperativo  
§ Rádio Paraná Cooperativo
§ TV Paraná Cooperativo

NOSSOS CANAIS
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Informe Paraná Cooperativo
§ Envio de matérias até as 11h
§ Fotos com até 150 kb

Revista Paraná Cooperativo
§ Texto breve sobre a ação
§ Fotos com boa resolução, acima de 300 kb

Rádio Paraná Cooperativo
§ Você pode enviar seu material bruto para edição

TV Paraná Cooperativo
§ Se sua ação foi registrada por vídeo, envie para nós

ENVIO DE MATERIAIS
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O seu material de divulgação pode ser enviado para o e-mail 
jornalismo@sistemaocepar.coop.br ou whatsapp do 
Comitê de Comunicação 

MEIOS DE ENVIO



12

E o cooperativismo tem o grande poder
de transformar realidades.




