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INSCREVA AS AÇÕES DA SUA COOPERATIVA NO DIA C
O Dia de Cooperar (Dia C) completa 13 anos e demonstra, a partir de iniciativas práticas, a 
força do cooperativismo no País. No Rio Grande do Sul, o Dia C integra o calendário das 
cooperativas desde 2015. Com o propósito de mostrar à sociedade seu comprometimento 
com o desenvolvimento socioeconômico local, as coops já podem inscrever suas iniciativas 
para 2022 no site nacional do Dia C. E isso pode ser feito durante o ano todo, pois todo dia é 
Dia de Cooperar! 

215  municípios

280.122 
beneficiários

O lançamento oficial do Dia C ocorrerá no dia 29 de 
março, a partir das 14h, pela plataforma Microsoft Teams, 
dentro do Encontro de Agentes do Desenvolvimento 
Cooperativista. Confira a seguir os números do Dia C em 
2021:

204 coops

382 
in ic iat ivas

https://diac.somoscooperativismo.coop.br/
https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://diac.somoscooperativismo.coop.br/
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COOPS PODEM ATUALIZAR 
O CADASTRO NO SOU.COOP 
ATÉ 30 DE ABRIL 

As cooperativas podem atualizar o seu cadastro 
na plataforma Sou.Coop até o dia 30 de abril. As 
informações servem para aprimorar o principal 
banco de dados do cooperativismo brasileiro, 
gerando indicadores que demonstram o quanto 
o setor contribui com o desenvolvimento 
econômico e social da sociedade brasileira. 
Os dados serão utilizados para a elaboração do Anuário Brasileiro do Cooperativismo 2022, 
tradicional estudo do Sistema OCB sobre o cenário do cooperativismo no País.

29de 
maio

Por poderem realizar as Assembleias Gerais Ordinárias 
até abril, o prazo para as coops de Crédito atualizarem as 

informações na plataforma é até 29 de maio.

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://somoscooperativismo.coop.br/sou-coop
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://somoscooperativismo.coop.br/sou-coop
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153
cooperativas 

escolares no RS

5.355
jovens 

associados

94
presidentes 

meninas

59
presidentes 

meninos

75 municípios 
cobertos

CENÁRIO DAS COOPERATIVAS ESCOLARES NO RS
O mapeamento das cooperativas escolares no Rio Grande do Sul indica a criação de novas 
coops no Estado. Os municípios de Teutônia (10), Nova Petrópolis (9), Estrela (9), Rolante (6) 
e Candelária (6) são os que abrigam o maior número. Em 2022, já foram fundadas 12 novas.

EVOLUÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS COOPS ESCOLARES NO RS

2016 2021 2022202020182017 2019

 23
 18

 12

 56

 22
 9  13

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
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INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA INOVAÇÃO EM 
COOPERATIVAS - ESPUMOSO

A Escoop está com inscrições abertas para 
a Especialização em Gestão da Inovação em 
Organizações Cooperativas, com turma presencial 
em Espumoso. O curso de pós-graduação será 
realizado na sede da Cotriel e disponibiliza 40 
vagas para cooperados e colaboradores, sendo 
20 destinadas à cooperativa que sediará a especialização. A previsão de início das aulas é em maio de 
2022, com encontros mensais na sextas-feiras, das 13h às 22h, e no sábado, das 8h às 17h. 

Inscreva-se até 3 de abril de 2022
Para mais informações acesse 
https://bit.ly/3i3ZG1x.

Link da pesquisa: 
https://bit.ly/3tc4ad8

MARKETING E COMUNICAÇÃO 
A SERVIÇO DO COOP
O Sistema Ocergs rodou entre setembro e 
dezembro de 2021 uma série de ações de mídia 
online e offline, que integraram o Fundo de 
Marketing e Comunicação SomosCoop. E agora, 
chegou o momento de saber se nossas ações de 
comunicação chegaram até você e de que forma. 
Confira algumas das ações que foram executadas 
com recursos do Fundo e participe de nossa 
pesquisa. Dura no máximo três minutos e, assim, 
você pode nos trazer o seu feedback. 

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://survey.sescooprs.coop.br/index.php/852866?lang=pt-BR%20
https://bit.ly/3i3ZG1x
https://bit.ly/3tc4ad8
https://www.sescooprs.coop.br/noticias/2022/02/18/marketing-e-comunicacao-a-servico-do-cooperativismo-participe-da-nossa-pesquisa/
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PESQUISA SOBRE COMUNICAÇÃO 
COOPERATIVISTA EM RÁDIOS

O Sistema Ocergs quer conhecer e mapear as coops que 
possuem aproveitamento comercial em rádios do Rio Grande 
do Sul, programas em rádios próprias e que produzem 
podcasts! O objetivo é reforçar a comunicação em nossa 
sociedade, identificando regiões que já possuem presença de 
cooperativas com inserções comerciais, produções próprias 
de programas em rádios ou serviços de streaming de áudio. 
Para isso, o setor de Comunicação e Marketing lançou uma 
pesquisa e convida todas as coops a participarem. Para 
responder é simples, basta acessar https://bit.ly/3i8rZw0.

Calendário de feiras: 
https://bit.ly/3u016Qx

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 
PARA COOPERATIVAS AGRO
As tradicionais feiras de alimentos e bebidas 
começam a retomar a sua rotina no Brasil e no 
mundo. Com isso, surgem oportunidades de 
cooperativas agropecuárias exporem os seus 
produtos e promoverem negócios com potenciais 
novos clientes. São nove feiras em oito países, 
todas programadas para 2022. Algumas têm o 
prazo de inscrições encerrando agora no mês de 
março. Confira essas oportunidades!

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.anufoodbrazil.com.br/
https://www.ciie.org/zbh/en/
https://stier.co.il/israfood/en/
https://www.sialparis.com/
https://expoantad.com.mx/
https://www.ife.co.uk/
https://www.sialchina.com/
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://bit.ly/3i8rZw0
https://bit.ly/3u016Qx
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CONHEÇA AS NEWSLETTERS DO SISTEMA OCB

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES 
DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

O Boletim Informativo do Sistema Ocergs é mais um canal de Comunicação que busca a 
transparência de atuação do Sistema em prol do desenvolvimento de boas práticas de gestão e 
governança das cooperativas. Caso tenha dúvida ou queira compartilhar alguma informação ou 
comentário envie e-mail para imprensa @ocergs.coop.br.

Newsletter semanal que reúne 
em um mesmo espaço as análises 

sobre os cenários político, 
econômico e tributário, além 
das notícias do cooperativismo 
que foram destaque na semana. 

Uma oportunidade para 
acompanhar tudo isso de perto 
e usar os conteúdos em decisões 

estratégicas.

Nosso movimento conta com uma 
plataforma de inovação própria, 
com conteúdos segmentados 
e que apontam caminhos para 
as coops inovarem. E para levar 
esses conteúdos atualizados 

direto para a sua caixa de entrada, 
o Sistema OCB criou a InovaCoop 
News. Uma newsletter quinzenal 
que traz as novidades sobre 
inovação e cooperativismo.

A newsletter quinzenal feita 
especialmente para compartilhar 

histórias inspiradoras do 
cooperativismo e te manter 

atualizado sobre o que as coops 
têm feito de melhor Brasil afora. 
Histórias que fazem parte do blog 
SomosCoop e da revista Saber 

Cooperar.

O Sistema OCB tem conteúdo para todos os gostos cooperativistas! São diferentes assuntos, com três 
newsletters que levam temas interessantes e importantes diretamente para a sua caixa de entrada. 

Edições anteriores Conheça o InovaCoop Acesse o blog

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://materiais.somoscooperativismo.coop.br/analises-anteriores
https://inova.coop.br/
https://www.somos.coop.br/nossas-historias/

