
Todo dia é 

REUNIÃO DE ALINHAMENTO

DIA DE CELEBRAR 2021



2020 foi um ano 
marcado pela 
solidariedade, pelo 
respeito e pelo cuidado 
com o próximo



Cooperativas de
todo o Estado se 

mobilizaram para 
amenizar as dores das 

suas  comunidades



E numa grande 
corrente do bem 
impactaram 
muitas vidas





AS ODS MAIS CONTEMPLADAS

130 ações 97 ações429 ações 31 ações



A vocês 

Toda a nossa gratidão e reconhecimento por 
terem feito tanto por aqueles que mais 

precisavam!

E em 2021 vamos continuar fazendo a 
diferença na construção e na transformação 

de UM MUNDO MELHOR.



DIA DE CELEBRAR 
A COOPERAÇÃO

DIA INTERNACIONAL 
DO COOPERATIVISMO

a partir das 13h30



Imagem ilustrativa

FEIRA VIRTUAL
Exposição de vídeos das 
ações das cooperativas

em estandes virtuais para 
visitação do público

AUDITÓRIO
Programação ao vivo com 

abertura oficial do evento, 
apresentação artística 

e música

PROPOSTA DIA C 2021



Apresentação 
artística

Mestre
sem cerimônias

Personalidades 
cooperativistas

Apresentação 
de música 

PROPOSTA DIA C 2021



Tempo total do vídeo deve ser de até 02 minutos

Apenas 01 vídeo por cooperativa (CNPJ cadastrado) 
Se tiver mais de uma ação, deve ser incluída no 
mesmo vídeo

Os vídeos devem ser enviados por e-mail, 
identificando no assunto NOME DA COOPERATIVA E 
NOME DA AÇÃO

Enviar junto com o vídeo o logotipo em alta 
resolução das cooperativas envolvidas na ação

O prazo para enviar os vídeos é até 21 de junho

ATENÇÃO: 
Vídeos recebidos fora do prazo não serão 
utilizados

VÍDEO PARA ESTANDE | ORIENTAÇÕES

IMPORTANTE:
É de total responsabilidade da cooperativa 
enviar vídeos com músicas e imagens livres de 
direitos autorais e também obter o termo de 
uso de imagem das pessoas que aparecerão 
nos vídeos



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 uma máquina 
fotográfica

Se for gravar com o celular, gravar sempre na 
horizontal (deitado)

VÍDEO PARA ESTANDE | DICAS

LUZ

Aconselhável gravar na parte da manhã, ou de 
tarde, para garantir iluminação natural

TEMPO 

O material não será editado, sendo assim, 
envie o vídeo dentro da duração e dos critérios 
estabelecidos

Vídeos que excedam o tempo, não serão 
utilizados

IMPORTANTE:
Enviar vídeos com trilhas sonoras e imagens 
livres de direitos autorais



INFORMAÇÕES IMPORTANTES (ESCRITAS OU FALADAS):

Nome da(s) cooperativa(s) participante(s) das ações

Quais ações foram realizadas, exemplo: doação de 01 
tonelada de alimentos para o Lar Bom Caminho da cidade 
de Curitiba

Número de pessoas impactadas pela ação

Número de voluntários envolvidos na ação

DEPOIMENTOS:

O vídeo pode conter depoimentos de voluntários da ação 
e/ou de representantes das instituições beneficiadas ou 
dos próprios beneficiários

O presidente da cooperativa também pode dar um 
depoimento, dentro dos 2 minutos de um único vídeo

IMAGENS:

Fotos ou gravações das ações, das instituições ou do 
que foi doado

AÇÕES:

Preferencialmente, mostrar ações que tenham sido 
realizadas em 2021

INTERCOOPERAÇÃO:

Ações com mais de uma cooperativa, devem produzir 
um único vídeo citando o nome das cooperativas 
envolvidas

Usem a criatividade para produzir os vídeos!
Contamos com o engajamento de vocês!!!!

VÍDEO PARA ESTANDE | ROTEIRO



SUA COOPERATIVA QUER PARTICIPAR COM UM ESTANDE,
MAS NÃO TEM VÍDEO?

Caso sua cooperativa não consiga preparar o vídeo dentro do 
prazo, poderá enviar uma apresentação em formato PDF, 
com até 2 páginas contendo as mesmas informações que 

constariam no vídeo

Lembre-se:
Será aceito apenas um material por cooperativa (vídeo ou pdf)



diadecooperar@agenciaesfera.com.br

ENVIO DOS MATERIAIS

enviar para

ou

vídeo de 2 minutos ou PDF de 2 páginas 

+
logo da cooperativa em alta resolução

um único e-mail com o seguintes arquivos



Sua cooperativa quer estar com a gente nesta celebração?

Para solicitar um estande virtual, é necessário confirmar a 
participação da sua cooperativa até o dia 11 de junho preenchendo 

o formulário do QR-CODE ou no link do chat.

QUER PARTICIPAR?



Vamos nos engajar nessa causa!
Convide seus colegas, seus cooperados e a comunidade para visitar a 

feira virtual, no dia 3 de julho. Em breve distribuiremos os materiais de 
divulgação e o link de acesso.

Atitudes simples movem o mundo!

#VEMCOOPERAR



Um movimento liderado pelo Sistema OCB, Sistema CNA/Senar, pelo Instituto Pensar Agro (IPA) e 
por outras entidades do setor, que se reuniram em uma corrente solidária para ajudar as famílias 
mais necessitadas atingidas pela grave crise gerada pela pandemia da Covid-19.

As cooperativas que farão doações de alimentos pelo Dia C, também podem inscrever a 
iniciativa no Programa Agro Fraterno.

Para mais informações sobre o Agro Fraterno, acesse 
http://www.agrofraterno.com.br/




