Prêmio SOMOSCOOP – Melhores do Ano reconhece
projetos desenvolvidos por cooperativas

Inscrições vão de 25 de junho a 30 de agosto
Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Prêmio SomosCoop – Melhores do ano, que tem
por objetivo reconhecer as boas práticas das cooperativas aos seus cooperados e à comunidade
onde estão inseridas. As inscrições são feitas pelo site www.premiosomoscoop.coop.br e vão até
30 de agosto.
O SomosCoop – Melhores do Ano é dividido em sete categorias: Comunicação e Difusão do Cooperativismo, Cooperativa Cidadã, Cooperjovem, Desenvolvimento Sustentável, Fidelização, Inovação
e Tecnologia e Intercooperação.
Cooperativas de todo o Brasil, independente do setor de atuação ou porte, podem participar. O
Prêmio destaca as boas práticas das cooperativas em diversas áreas, a fim de conquistar um número cada vez maior de cidadãos identificados o movimento. A proposta é apresentar ações de
cooperativas em todo o país que tragam benefícios aos cooperados e à comunidade local.
“As cooperativas transformam realidades. Geram trabalho, renda, dignidade em todos os cantos
do país. São comprometidas com as comunidades onde se localizam e sua atuação é focada em
pessoas, por meio do investimento no profissionalismo da gestão. Isso ocorre quando elas colocam
em prática os princípios e os valores que fazem da cooperação o jeito mais humanizado de fechar
negócios e de criar um ambiente onde todos ganham, com eficiência e foco no mercado. Por isso,
poder reconhecer essas iniciativas é fundamental”, explica o presidente do Sistema OCB, Márcio
Lopes de Freitas.
O Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano ocorre a cada dois anos e é promovido pelo Sistema
OCB. E os vencedores desta edição serão conhecidos no dia 30 de outubro, em uma cerimônia de
premiação nacional, em Brasília/DF.

Serviço
O que: Inscrições Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano
Quando: De 25 de junho a 30 de agosto de 2018
Inscrições e mais informações: www.premiosomoscoop.coop.br
Premiação: 30 de outubro de 2018, em Brasília/DF.

Sobre o Sistema OCB
Somos um Sistema composto por 3 instituições: OCB, Sescoop e CNCoop. Temos uma unidade em
cada estado do Brasil e também no Distrito Federal. Nosso papel? Trabalhar pelo fortalecimento
do cooperativismo brasileiro. A OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) cuida da representação institucional junto aos Três Poderes. O Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo) é responsável pelas ações de desenvolvimento das cooperativas e cooperados,
com foco em formação profissional, promoção social e monitoramento. E a CNCoop completa o
tripé, com a representação sindical patronal do movimento. Focos distintos e complementares, que
fazem a soma dessas forças resultarem na potencialização de um setor essencial para a economia
e a sociedade brasileiras.
www.somoscooperativismo.coop.br

