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APRESENTAÇÃO
O Sistema OCB tem um grande desafio pela frente, fazer do cooperativismo
um movimento reconhecido pela sociedade por sua integridade,
competitividade e capacidade de gerar felicidade aos seus cooperados.
Para ver concretizada essa visão, estabelecida no planejamento estratégico
sistêmico, é fundamental o investimento em uma comunicação eficiente,
tanto off quanto online.
Com públicos diversos, trabalhamos com diferentes canais de comunicação
para divulgar o cooperativismo e consolidar sua imagem como um bom
negócio, e estar presente nas mídias sociais de maneira consciente e
assertiva é ponto determinante nesse processo. Todos nós, como integrantes
do Sistema OCB – dirigentes, cooperados e colaboradores – temos um
papel importante nesse contexto e, por isso, precisamos estar cientes e
devidamente orientados sobre o posicionamento sistêmico, também nas
redes sociais.
É justamente esta a proposta do Manual de Conduta do Sistema OCB nas
Mídias Digitais, que compartilhamos com vocês nesta publicação. Nosso
objetivo, com mais esta ação, é propor uma atuação de comunicação conjunta,
responsável e eficaz, que contribua efetivamente para o desenvolvimento e o
fortalecimento do movimento cooperativista brasileiro.
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“Em
2025, o
cooperativismo
será reconhecido
pela sociedade por
sua competitividade,
integridade e capacidade
de promover a felicidade dos
cooperados”

VISÃO

“Representar,
defender e
desenvolver o
cooperativismo brasileiro para torná-lo mais
competitivo, respeitado e
admirado pelo papel que
desempenha na sociedade”
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MISSÃO

PRINCÍPIOS
DO COOPERATIVISMO

1
2
3
4
5
6
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Adesão voluntária
As cooperativas são abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os
seus serviços e a assumir responsabilidades como membros, sem
discriminação de gênero, cor, política, religião ou classe social.

Gestão democrática
O controle da cooperativa é realizado por seus membros, que são
convidados a compartilhar todas as decisões. Cada associado tem direito
a um voto, independentemente de seu capital no empreendimento.

Participação econômica dos membros
Cada associado contribui para a constituição do capital de suas
cooperativas, controlando-o democraticamente;

Autonomia e independência
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua,
controladas por seus membros de forma independente.

Educação, formação e informação
As cooperativas promovem a educação e a formação de seus associados
para que estes possam contribuir, cada vez mais, com o crescimento do
empreendimento.

Intercooperação
As cooperativas devem ajudar-se entre si, trabalhando – sempre que
possível – em conjunto. A lógica é unir forças. Pensamento oposto à
competição vivida pelas empresas tradicionais.

Interesse pela comunidade
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das
suas comunidades e devem tomar todas as suas decisões de maneira
socialmente responsável.
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SISTEMA OCB
NAS MÍDIAS DIGITAIS
O Sistema OCB apoia o uso de tecnologias e mídias digitais para ampliar a comunicação e a interação, de forma a contribuir para o alcance de seus objetivos
estratégicos. Assim, o uso de plataformas e tecnologias digitais foi integrado a
nosso processo de comunicação. Somos uma instituição com olhar atento à
realidade digital. E cada colaborador, por ser ator importante neste processo,
deve estar sempre vigilante a como sua atuação pública afeta a marca.
A organização incentiva também o uso dessas plataformas pelos colaboradores, tanto em suas atividades profissionais quanto pessoais. No entanto,
é essencial que esta utilização ocorra de forma adequada evitando-se riscos
e respeitando-se aspectos éticos e de privacidade que propiciem uma convivência saudável, com resultados positivos no ambiente digital.
Visando apoiar a participação nas mídias digitais em ações que envolvam ou
mencionem as instituições do Sistema OCB, elaboramos este documento,
como forma de orientar o comportamento para a responsabilidade de atuação.
Essas diretrizes devem nortear todo e qualquer tipo de interação dos colaboradores nos meios digitais: postagens, compartilhamentos ou comentários,
sejam com textos, fotos, vídeos, imagens, áudios etc. Todas as publicações de
colaboradores e parceiros em toda e qualquer plataforma de mídias digitais
devem seguir essas diretrizes, que protegerão tanto a eles quanto ao Sistema OCB, garantindo que todos representem a instituição de forma saudável,
responsável e positiva.
O mundo digital está em constante evolução. Assim, essas diretrizes serão
revisadas e atualizadas periodicamente para acompanhar eventuais transformações. Consulte esse manual frequentemente e garanta que você esteja
ciente e atualizado: ele está disponível online, em nosso portal.
No caso de dúvidas, comentários ou sugestões sobre o Manual de Conduta
do Sistema OCB nas Mídias Digitais, consulte o seu gestor ou entre em contato com a Gerência de Comunicação do Sistema OCB.
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MÍDIAS
DIGITAIS
Mídias digitais são plataformas de comunicação no ambiente digital, englobando sites, blogs, portais, mídias sociais, fóruns, e-mail etc.
No universo digital, cada plataforma tem funções específicas, e é importante
conhecê-las, pois isso nos ajuda a atuar de forma mais adequada e produtiva
em cada uma delas. Assim, apresentamos a seguir os principais canais digitais
e suas características fundamentais para auxiliar nos seus usos:
Site – Funciona como um livro que apresenta todas as
informações da instituição. É a fonte principal de referência sobre
a estrutura, serviços, contatos e tudo relacionado à apresentação
da instituição ao mundo.

Blog – Equivale a um jornal ou diário, que não tem função de
apresentar a instituição, mas discutir o que está acontecendo no
momento, dar notícias e gerar interação com os seus públicos.

Fórum – Ambiente de troca de informação sobre assuntos
específicos. Os fóruns funcionam como grupos de discussão e
normalmente giram em torno de um determinado tópico. Os
grupos dentro de mídias sociais como LinkedIn e Facebook são
exemplo de fóruns.

Twitter – É a plataforma de redes sociais mais rápida, onde
ocorrem as principais repercussões sobre todos os tipos
de assuntos, pois funciona em tempo real, propagando a
informação rapidamente. Por sua natureza extremamente
enxuta (os posts são limitados a 140 caracteres apenas)
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rápida, o Twitter é a plataforma que requer mais cuidado na
utilização e publicação, pois qualquer deslize pode gerar uma
crise. É também o principal canal hoje usado pelas pessoas para
fazer reclamações e comentários sobre marcas e instituições.
Por isso é muito importante.

Facebook – É a sala de estar das mídias sociais. Os assuntos
postados no Facebook tendem a ser mais leves e visuais, pois
esse tipo de conteúdo é mais propício para interações sociais.
Dessa forma, nesse canal, as publicações devem ser interessantes
para compartilhar em qualquer perfil, pois normalmente atraem
todo tipo de público.

LinkedIn – Se o site é o livro, o blog é o jornal, o Twitter é tempo
real e o Facebook é a sala de estar, o LinkedIn, por sua vez, é a
mesa de reuniões. Nessa plataforma, o assunto gira em torno
de profissões, carreira, contato, desenvolvimento pessoal e
profissional, habilidades, motivação etc. É um ótimo lugar para
crescer, fazendo networking, colaborando com parceiros das
instituições às quais pertencemos e outras instituições de áreas
correlatas ou complementares.

Youtube –Canal de vídeos que representa o centro de lazer,
entretenimento e, inclusive, educação no mundo digital. Funciona
tanto como uma casa de espetáculos como uma escola. É
possível encontrar virtualmente todo tipo de assunto no Youtube
– desde vídeos de diversão até institucionais, educacionais e de
campanhas promocionais.
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Instagram – Funciona como o álbum de lembranças e
experiências. Aqui o conteúdo principal são fotos e vídeos curtos
que relatam momentos, acontecimentos e experiências vividas.
Tanto empresas quanto pessoas usam esse canal com foco em
compartilhar conteúdos visuais que inspirem seus seguidores.

Pinterest – Se o Instagram é o álbum de fotografias, o Pinterest
é o mural de cortiça, onde colecionamos imagens e informações
que são importantes para nós. Usado principalmente por
mulheres e empresas que possuem e-commerce, o Pinterest
é um excelente canal de “coleções” de assuntos específicos a
expressos em imagens.

Slideshare – Da mesma forma que o Youtube é o centro de
lazer e educação das mídias sociais, o Slideshare, por sua vez,
é a biblioteca que reúne apresentações sobre, praticamente,
qualquer assunto. Empresas e profissionais compartilham as suas
apresentações nessa plataforma, fazendo com que seja um dos
principais canais educacionais da internet.

Foursquare / Swarm – Esse canal funciona ao mesmo tempo
como um marcador de pegadas digitais e um guia de informação
local. Quando utilizamos essa plataforma, podemos informar ao
mundo onde estamos (conhecido como “check-in” nos locais) ou
ver as informações e dicas que existem na plataforma sobre os
locais em que estamos. As empresas fazem ações promocionais
no Foursquare (chamadas de “specials”) oferecendo benefícios
para quem as utiliza, e as pessoas compartilham dicas sobre os
locais que frequentam. É um canal que apresenta oportunidades
interessantes sobre os locais que frequentamos.
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POSICIONAMENTO
DO SISTEMA OCB
O objetivo do Sistema OCB é: representar, defender e desenvolver o cooperativismo brasileiro para torná-lo mais competitivo, respeitado e admirado pelo
papel que desempenha na sociedade.
O posicionamento aspirado pela instituição é de ver o cooperativismo reconhecido por sua:
Integridade
Competitividade
Capacidade de promover a felicidade dos cooperados
Para tanto, o Sistema OCB escolheu as plataformas de mídias digitais que melhor se adequam à sua estratégia de posicionamento e comunicação. São elas:
Site corporativo
Outros sites
Twitter
Facebook
YouTube
Instagram
LinkedIn
Todos esses canais oferecem conteúdos oficiais, que podem ser compartilhados em qualquer rede social ou canal de mídia. As publicações que citem a
instituição deverão levar em conta tais informações, uma vez que são disponibilizadas por fontes oficiais, ajudando a divulgar o cooperativismo e o Sistema
OCB de forma positiva.
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DIRETRIZES DE COMPORTAMENTO
PARA COLABORADORES
Veja abaixo como participar de forma positiva protegendo-se e ajudando a
construir uma imagem da nossa instituição no ambiente digital:

1

Compartilhando conteúdo
Você pode compartilhar nas mídias sociais todos os conteúdos publicados em qualquer canal oficial do Sistema OCB. Contudo, você não pode
atuar como porta-voz oficial da instituição, postando ou interagindo em
seu nome nas mídias sociais, participando de debates ou discussões nas
quais as pessoas estão fazendo menções relacionadas ao Sistema OCB.
Caso você se depare com situações dessa natureza, não entre na discussão, mesmo que seja para defender determinado ponto de vista ou
rebater informações inverídicas. Existem muitos conteúdos incorretos
trafegando nas mídias sociais devido a erros de interpretação, dados imprecisos e fontes duvidosas. No entanto, para lidar com isso, o Sistema
OCB utiliza uma política corporativa, além de contar com profissionais
especialmente habilitados para esclarecer qualquer questão de forma
correta, eficaz e profissional.
Você pode e deve ajudar o Sistema OCB a zelar por sua imagem reportando qualquer situação que encontrar nas mídias sociais e achar pertinente – seja ela negativa ou positiva - para que o departamento de
Comunicação faça o acompanhamento e atue de forma adequada. Encaminhe as sugestões para comunicacao@ocb.coop.br.
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2

Publicando conteúdo
2.1 Conteúdo pessoal

As suas publicações falam muito sobre você, mais do que imagina. Portanto, analise cuidadosamente as informações que compartilha de forma
pública ou privada e verifique as configurações de privacidade das redes
sociais e fóruns de que participa para ter um controle maior de quem
pode ver o que você publica.
As mídias sociais são ambientes públicos, como a rua. E lembre-se: você é
responsável pelo seu comportamento também no mundo virtual.

2.2 Conteúdo oficial
Quando publicar conteúdos oficiais da instituição, prefira as opções de
“compartilhar” do que copiar, colar ou redigitar – isso evita erros e garante
e integridade da informação oficial.
Cuidado ao publicar fotos da empresa em eventos: verifique antes se você
tem permissão de uso da imagem das pessoas presentes nas fotos. Como
regra geral, não se pode publicar fotos do Sistema OCB sem autorização
prévia.
Não é apenas a imagem da instituição que pode ser comprometida, mas
a sua também. A nossa reputação é construída por meio de nossos atos e
comunicação em todos os ambientes, inclusive digitais.
Importante: A instituição respeita a sua privacidade, no entanto, a sua
conduta pública na internet pode afetar o Sistema OCB. Atuações pessoais que causem impactos negativos para a instituição podem implicar em
ações disciplinares, incluindo até a demissão, mesmo que a conduta ocorra fora do escritório ou fora do horário de trabalho. Fique atento.
Nota especial para os gestores: gerentes e executivos do Sistema OCB devem ter um cuidado especial ao publicar conteúdo na internet. Devido à
natureza de suas posições, postagens pessoais podem ser interpretadas
como os pontos de vista e opiniões da instituição.
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3

Cuidando das informações confidenciais

Qualquer informação que não esteja disponível ao público em geral
é considerada confidencial. Portanto, se você tiver contato ou acesso
a alguma informação desse tipo, não a repasse. Por exemplo, dados
sobre o negócio, reuniões e discussões internas e indicativos financeiros
não são públicos. Compartilhar esse tipo de informação pode trazer
problemas legais a você e à companhia. Informações confidenciais devem
permanecer confidenciais.

4

Responsabilidade legal sobre publicações

A lei do mundo off-line é a mesma do mundo on-line. Portanto,
lembre-se que você pode ser responsabilizado civil e criminalmente
por comentários que se enquadrem como difamatórios, obscenos ou
ofensivos, sejam eles relacionados ao Sistema OCB ou qualquer outra
instituição, empresa ou pessoa. Somos responsáveis pelo que falamos e
publicamos em qualquer plataforma e a qualquer tempo.
Respeite direitos autorais, marcas comerciais, privacidade, divulgação
financeira, e todas as outras leis. Não divulgue informações pessoais
sobre outros indivíduos, obtidas por meio de seu trabalho no Sistema
OCB.
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5

Proteção das marcas do Sistema OCB
As marcas do Sistema OCB não devem ser usadas em quaisquer
situações com fins não oficiais ou não profissionais. Por exemplo, você
não pode usar as marcas da instituição para criar e-mail ou perfis em
mídias sociais, registrar nome de domínio na internet, elaborar imagens
ou vídeos etc.
Não use o e-mail do Sistema OCB como seu principal meio de
identificação nas redes sociais. Cadastros pessoais devem ser feitos com
os dados pessoais, não profissionais.

6

Gestão do tempo
e responsabilidade no trabalho
O uso de mídias sociais com fins pessoais para interagir com amigos
e família é uma atividade que passou a fazer parte do cotidiano das
pessoas. No entanto, participar das mídias sociais consome tempo e
pode causar distrações que afetam o desempenho e a produtividade
profissional. Assim, se você estiver acessando sites de mídias sociais
durante o horário de trabalho, certifique-se que isso não interfere em
seus compromissos profissionais. Lembrando que o uso da internet é
monitorado pela empresa.
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7

Segurança pessoal:
rastros na internet
As pessoas perdoam, a internet não. Os conteúdos publicados na internet
não são esquecidos e, muitas vezes, mesmo que sejamos os seus criadores, não conseguimos mais apagá-los. Portanto, esteja ciente de que qualquer texto, imagem, vídeo, enfim, todo tipo de conteúdo que você publicar pode ser encontrado e acessado por qualquer pessoa, mesmo anos
depois de serem postados e podem, eventualmente, ser usados contra
você na Justiça.
Por isso, é ainda mais importante no mundo digital ser cauteloso com
aquilo que se posta. Seja profissional, ético e respeitoso: nunca use
palavrões ou linguagem ofensiva, pois diferentemente do mundo off-line,
no mundo digital tudo fica registrado e, assim, qualquer momento de
ímpeto pode custar caro para a sua imagem e reputação. Lembre-se: a
internet não tem botão de delete.

8

Segurança:
informações pessoais na internet
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Seja cauteloso com as informações pessoais que você publica – números
de documentos, senhas, dados bancários e financeiros etc. Não compartilhe esses dados publicamente e cuide para que estejam bem protegidos
para não comprometer a sua segurança online. Não use, nos sites que
você se cadastra na internet (por exemplo, as mídias sociais), as mesmas
senhas de acesso a sistemas internos do Sistema OCB. Tudo o que você
não quer disponibilizar publicamente, não deve ser publicado na internet.

9

Segurança:
instalação de software e/ou aplicativos
Conforme a cultura digital se dissemina, surgem constantemente novas
opções interessantes e atrativas de ofertas de software e aplicativos na
internet. No entanto, programas e/ou arquivos baixados da internet –
por meio de sites, e-mails, mídias sociais etc – podem infringir direitos
autorais, conter vírus ou causar problemas ao dispositivo computacional
(computador, smartphone ou tablets) em que são instalados. Portanto,
quando você estiver utilizando um dispositivo computacional da instituição, não baixe ou instale softwares e aplicativos, exceto se autorizado pela
Gerência de Tecnologia da Informação do Sistema OCB. No caso de dúvidas, ou para solicitar autorização, entre em contato com o departamento
responsável.

CANAL ABERTO
Este documento será periodicamente revisado e atualizado para se adequar
à evolução dos meios digitais e está disponível, online, no site institucional.
No caso de quaisquer dúvidas, comentários ou sugestões sobre o Manual
de Conduta do Sistema OCB nas Mídias Digitais, consulte o seu gestor ou
entre em contato com a sua Gerência de Comunicação.
Agradecemos a sua colaboração e participação!
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Contatos do Sistema OCB
Unidade Nacional

Mato Grosso – OCB/MT

Organização das Cooperativas Brasileiras OCB Setor de Autarquias Sul,
Quadra 04, Bloco “I”
70070-936 – Brasília-DF
Tel.: (61) 3217-2119
Fax: (61) 3217-2121
Home Page:
www.brasilcooperativo.coop.br
E-mail:
ocb@ocb.coop.br

Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras no Mato Grosso
Rua 2, Quadra 4, Lote 3, Setor A, Centro
Político Administrativo (CPA)
78049-050 – Cuiabá-MT
Tel.: (65) 3648-2400
Fax: (65) 3644-2306
E-mail:
secretaria@ocbmt.coop.br

Mato Grosso do Sul – OCB/MS

Região Centro-Oeste
Distrito Federal – OCDF
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Distrito Federal
Setor Comercial Sul Quadra 4, Bloco “A”,
Sala 218/222, Ed. Embaixador
70300-907 – Brasília - DF
Tel: (61) 3345-3036
Fax: (61) 3245-3121
Home Page:
www.dfcooperativo.coop.br
E-mail:
ocdf@ocdf.org.br

Goiás – OCB/GO
Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras no Estado de Goiás
Av. H com Rua 14, n° 550 - Jardim Goiás
74810-070 - Goiânia - GO
Tel: (62) 3240-2600
Fax: (62) 3240-2602
Home Page:
www.goiascooperativo.coop.br
E-mail:
ocbgo@ocbgo.coop.br
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Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras no Mato Grosso do Sul
Rua Ceará, 2245 – Vila Célia
79022-390 – Campo Grande-MS
Tel.: (67) 3389-0200
Fax: (67) 3389-0210
Home Page:
www.ocbms.org.br
E-mail:
ocbms@ocbms.org.br

Região Norte
Acre – OCB/AC
Organização das Cooperativas
do Estado do Acre
Rua Coronel Alexandrino, 580/ 1º andar
Bairro Bosque
69909-730 - Rio Branco-AC
Tel.: (68) 3224-9151 / 3223-8189
Fax: (68) 3223-7697
E-mail:
sescoop.ac@globo.com

Amapá – OCB/AP
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Amapá
Rua Tiradentes, nº 102 - Centro 68900-098 – Macapá-AP
Tel.: (96) 3223-0110
Fax: (96) 3223-0110
Home Page:
www.sescoop-ap.coop.br
E-mail:
sescoop-ap@sescoop-ap.coop.br

Amazonas – OCB/AM
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Amazonas
Avenida Japurá, 241 – Centro
69025-020– Manaus-AM
Tel: (92) 3611-2226
Fax: (92) 3631-8518
Home Page:
www.ocbam.coop.br
E-mail:
secretariaam@ocbam.coop.br

Pará – OCB/PA
Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras do Estado do Pará
Tv. Humaitá nº 2778,
Bairro do Marco
66093-040– Belém-PA
Tel.: (91) 3226-5280/ 3226-4140
Home Page:
www.paracooperativo.coop.br
E-mail:
sescoop-pa@sescoop-pa.org.br

Rondônia – OCB/RO
Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras no Estado de Rondônia
Rua Quintino Bocaiúva, n° 1671, Bairro
São Cristovão
76804-076 – Porto Velho-RO
Tel: (69) 3229-2866

Fax: (69) 3229-2866
Home Page:
www.ocb-ro.org.br
E-mail:
sistemaocb@ocb-ro.org.br

Roraima – OCB/RR
Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras no Estado de Roraima
Avenida Major Williams, 1018 – São
Francisco
69305-110 – Boa Vista-RR
Tel.: (95) 3623-2912 / 3623-2312
Fax: (95) 3623-0978
Home Page:
www.ocbrr.coop.br
E-mail:
ocbroraima@yahoo.com.br

Tocantins – OCB/TO
Sindicato e Organização das Cooperativas
no Estado do Tocantins
Avenida JK, 110 Norte, Lote 11 - Centro
77006-130 – Palmas-TO
Tel.: (63) 3215-3291
Fax: (63) 3215-3291
Home Page: www.ocbto.coop.br
E-mail: secretaria@ocbto.coop.br

Região Nordeste
Alagoas – OCB/AL
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado de Alagoas
Avenida Governador Lamenha Filho,
1880 – Feitosa
57043-000 – Maceió-AL
Tel: (82) 2122-9494
Fax: (82) 2122-9649
Home Page: www.ocb-al.coop.br
E-mail: secretaria@ocb-al.coop.br
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Bahia – OCEB

Pernambuco – OCB/PE

Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado da Bahia
Rua Boulevard Suísso, 129, Nazaré.
40050-330 - Salvador - BA
Tel.: (71) 3421-5800
Fax: (71) 3322-0145
Home Page:
www.bahiacooperativo.coop.br
E-mail:
superintendencia_ba@oceb.coop.br

Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras em Pernambuco
Rua Manuel Joaquim de Almeida,
165 – Iputinga
50670-370 – Recife-PE
Tel.: (81) 3032-8300
Fax: (81) 3271-4142
Home Page:
www.pecooperativo.coop.br
E-mail: sescoop@sescoop-pe.org.br

Ceará – OCB/CE
Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras no Estado do Ceará
Rua Ildefonso Albano, 1585
Salas 02/04 Aldeota
60115-000 – Fortaleza-CE
Tel: (85) 3535-3650
Fax: (85) 3535-3666
Home Page: www.ocbce.coop.br
E-mail: ocbce@ocbce.coop.br

Maranhão – OCEMA
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Maranhão
Rua do Alecrim, 415 Ed. Palácio dos
Esportes – 3º andar – sala 310 - Centro
65010-040 – São Luís – MA
Tel: (98) 3221-3292
E-mail:
ocema@hotmail.com

Paraíba – OCB/PB
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado da Paraíba
Avenida Coremas, 498 – Centro
58013-430 – João Pessoa-PB
Tel.: (83) 3222-3660
Fax: (83) 3222-3660
Home Page:
www.paraibacooperativo.coop.br
E-mail: sescooppb@sescooppb.coop.br
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Piauí – OCEPI
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Piauí
Rua Alta Longar, S/Nº, Ed. Cidapi, Salas 3
e 4 – Bairro Água Mineral
CEP: 64.006-140 – Teresina – PI
Tel.: (86) 3225-3034
Home Page: www.sescoop-pi.coop.br
E-mail: ocepi@sescoop-pi.coop.br

Rio Grande do Norte – OCB/RN
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Rio Grande do Norte
Rua Jerônimo Câmara, 2994 – Nossa
Senhora de Nazaré
59060-300 – Natal-RN
Tel.: (84) 3605-2531
Home Page: www.sescooprn.org.br
E-mail:
suscooprn@sescooprn.org.br

Sergipe – OCESE
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado de Sergipe
Rua Dr. Leonardo Leite, nº 368 - Bairro
São José
49.015-000 – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3259-1134
E-mail:
ocese@sescoopse.org.br

Região Sudeste

Região Sul

Espírito Santo – OCB/ES

Paraná – OCEPAR

Sindicato e Organização das Cooperativas
Brasileiras do Estado do Espírito Santo
Avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, 2501 – Bento Ferreira
29050-625 – Vitória-ES
Tel.: (27) 2125-3200
Fax: (27) 2125-3201
Home Page: www.ocbes.coop.br
E-mail: ocbes@ocbes.coop.br

Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná
Avenida Cândido de Abreu, 501 – Centro
Cívico
80530-000 – Curitiba-PR
Tel.: (41) 3200-1105
Fax: (41) 3200-1199
Home Page:
www.ocepar.org.br
E-mail: ocepar@sistemaocepar.coop.br

Minas Gerais – OCEMG
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado de Minas Gerais
Rua Ceará, 771 – Funcionários
30150-311 – Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3025-7100
Fax: (31) 3025-7120
Home Page:
www.minasgerais.coop.br
E-mail: ocemg@minasgerais.org.br

Rio Grande do Sul – OCERGS
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado do Rio Grande do Sul
Rua Félix da Cunha, 12 - Bairro Floresta
90570-000 – Porto Alegre-RS
Tel: (51) 3323-0000
Fax: (51) 3323-0026
Home Page: www.ocergs.coop.br
E-mail: ocergs@ocergs.coop.br

Rio de Janeiro – OCB/RJ
Federação e Organização das
Cooperativas Brasileiras do
Estado do Rio de Janeiro
Avenida Presidente Vargas, 583, Sala
1202 a 1205
20071-003 – Rio de Janeiro-RJ
Tel: (21) 2232-0133
Home Page: www.ocbrj.coop.br
E-mail: presidencia@ocbrj.coop.br

São Paulo – OCESP

Santa Catarina – OCESC
Sindicato e Organização das Cooperativas
do Estado de Santa Catarina
Avenida Almirante Tamandaré, 633 Bairro Capoeiras
88080-161 – Florianópolis-SC
Tel: (48) 3878-8800
Fax: (48) 3878-8815
Home Page: www.ocesc.org.br
E-mail: ocesc@ocesc.org.br

Organização das Cooperativas
do Estado de São Paulo
Rua Treze de Maio, 1376 - Bela Vista
01327-002 – São Paulo-SP
Tel.: (11) 3146-6200
Fax: (11) 3146-6222
Home Page:
www.ocesp.coop.br
E-mail: atendimento@sescoopsp.coop.br
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SAUS (Setor de Autarquias Sul) Quadra 4, Bloco I
CEP: 70070-936 - Brasília - DF - Brasil
www.brasilcooperativo.coop.br
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