
 

 

 

VOLUNTARIADO COOPERATIVISTA ENVOLVERÁ TODO O PAÍS NO DIA 30 DE JUNHO 

Solidariedade e cooperação se misturam no grande movimento nacional de estímulo a 

iniciativas voluntárias promovido pelo cooperativismo. Assim é o Dia de Cooperar (Dia 

C), uma iniciativa que teve início em Minas Gerais, em 2009, e desenvolve ações de 

responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas, 

alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.  Em 2018, o Dia 

C, que traz como tema "Atitudes Simples Movem o Mundo", novamente promete 

movimentar o país, com diversas ações contínuas e transformadoras.  

Centenas de cooperativas realizarão, no próximo dia 30 de junho, eventos de celebração 

do movimento em todo o Brasil. Em Minas Gerais, a expectativa é de que 300 

cooperativas participem da proposta, em uma média de 200 municípios.  

Em Belo Horizonte, a décima edição do Dia C será celebrada com um evento na Praça 

da Liberdade. O movimento já está consolidado no calendário nacional para o primeiro 

sábado do mês de julho, quando se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, 

mas este ano foi antecipado em função da Copa do Mundo.  

Todas as informações sobre o Dia C em Minas Gerais estão disponíveis 

em www.minasgerais.coop.br/diac.  

O evento 

Já virou tradição. Pelo décimo ano consecutivo, o Sistema Ocemg celebrará o Dia C com 

um evento que levará atrações diversas para a Praça da Liberdade em 30 de junho. De 

9 às 13 horas, os belo-horizontinos poderão se divertir com oficinas circenses, 

apresentações culturais, espaço de recreação infantil, exposição e degustação de 

produtos de cooperativas, além de receber dicas de saúde e quick massage. Também 

haverá doação e troca de livros e recebimento de lixo eletrônico, bem como show com 

a banda Putz Grilla. 

Programação 

- 9h30 às 10h: Batuque Salubre – Apresentação Musical - percussão 

- 10h às 10h30: Trupetralha - Apresentação Circense 

- 10h45 às 11h15: Projeto Encantando Coopemata – Coral infantil 

http://www.minasgerais.coop.br/diac


- 11h30 às 13h: Banda Putz Grilla – Show de encerramento 

O projeto 

O Dia C foi criado em 2009 pelo Sistema Ocemg, instituição que representa as 

cooperativas do Estado. Nacionalizado em 2014, o movimento de estímulo a iniciativas 

voluntárias diferenciadas, contínuas e transformadoras hoje é realizado nos 26 Estados 

e no Distrito Federal. Desde o início, mais de 5,6 milhões pessoas foram beneficiadas 

pelas cooperativas de todo o Brasil. As iniciativas vão desde ruas de lazer, ações de 

cuidados com a saúde e orientações financeiras, até campanhas de doações de 

alimentos, roupas ou sangue, reformas de instituições, atividades lúdicas em entidades 

beneficentes e até mesmo recuperação de nascentes. 

Para mais informações, acesse www.minasgerais.coop.br/diac ou entre em contato pelo 

telefone 31. 3025-7110.  

 


