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Vamos, juntos, contar

esta história de sucesso!

As cooperativas transformam realidades. Elas
geram trabalho, renda e felicidade em todos os
cantos do país, pois são comprometidas com o
desenvolvimento das comunidades onde estão
situadas.
A materialização disso é o Dia de Cooperar
(Dia C), um movimento que expressa sua força
pelas transformações sociais, pautadas nos
princípios e valores do cooperativismo.

São iniciativas de responsabilidade social nas
comunidades em que as cooperativas estão
inseridas. E isso só é possível graças à adesão
e dedicação de milhares de voluntários.
As cooperativas estão alinhadas com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), por meio do Dia C. Eles servem de
inspiração para projetos que contribuem
com a solução dos problemas presentes nas
comunidades.

Mas o que é o Dia de Cooperar?
• O Dia C é um grande movimento nacional
de iniciativas voluntárias, contínuas e
transformadoras, realizadas pelas cooperativas
brasileiras. Elas contam com o apoio do Sistema
OCB e de suas unidades estaduais, levantando a
bandeira do cooperativismo por um mundo mais
justo, equilibrado e com melhores oportunidades
para todos.
• O Dia C reforça a ideia de que existem várias
possibilidades de atuar com comprometimento,
em ações que cabem no dia a dia de cada
voluntário. Afinal, o lema do Dia C é Atitudes
Simples Movem o Mundo.

• O engajamento social já faz parte da rotina
das cooperativas e isso é, para todos nós,
cooperativistas, motivo de muito orgulho.
É por isso que, todo ano, no Dia Internacional
do Cooperativismo, comemorado no
primeiro sábado do mês de julho, ocorre a
grande celebração do Dia C, com eventos
organizados pelas cooperativas, nos quatro
cantos do país. Neste ano, por causa do
calendário da Copa do Mundo, a grande
comemoração ocorrerá, excepcionalmente, no
dia 30 de junho.

Desde 2015, o Dia C tomou conta de todo
o país e as iniciativas são realizadas em
todos os estados brasileiros. Só no ano
passado, 1.081 municípios puderam ver
de perto a força da cooperação pelo bem.

Região Norte
Beneficiados: 72.981
Voluntários: 7.823
Cooperativas: 123

Região Nordeste

Beneficiados: 165.041
Voluntários: 10.470
Cooperativas: 223

Região Sudeste
Região Centro Oeste
Beneficiados: 116.064
Voluntários: 8.308
Cooperativas: 199

Beneficiados: 1.147.044
Voluntários: 67.376
Cooperativas: 492

Região Sul
Beneficiados: 569.671
Voluntários: 26.110
Cooperativas: 526

Fique por dentro

Você pode acompanhar tudo o que
sai na mídia sobre as iniciativas
realizadas pelas cooperativas
participantes do Dia C. O nosso
clipping é on-line e pode ser
acessado de qualquer lugar.
Ao lado, você pode conferir todas essas
reportagens, atualizadas em tempo real!

Saiba mais
Confira todas as novidades e tire suas
dúvidas na página do DIA C:

diac.somoscooperativismo.coop.br

