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Circular Coopercredi ACSC 061/2017 
 

Aprova o regulamento da 
campanha “Sonhos 
prosperam aqui” 

 
CONSIDERANDO que no dia 19 de outubro de 2017 será comemorado o Dia 
Internacional das Cooperativas de Crédito, 
 
CONSIDERANDO que a temática do DICC deste ano ilustra, com clareza, 
a contribuição das cooperativas de crédito para tornar realidade os sonhos dos 
associados nos empreendimentos pessoais e profissionais e mostra que valorizar 
propósitos está na essência das Cooperativas do ramo crédito, 
 
CONSIDERANDO que o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC) 
tem seu tema anunciado pelo Conselho Mundial das Cooperativas de 
Crédito (WOCCU), com a proposição “Sonhos prosperam aqui”, 
 
CONSIDERANDO que com simplicidade e eloquência, esse tema vai ao encontro do 
que as Cooperativas de Crédito realmente proporcionam por meio de serviços 
financeiros com perfil mais humano, feitos para solucionar e ajudar 
efetivamente cada associado. 
 
CONSIDERANDO que ao construir toda a temática que norteia os DICCs de todos os 
anos, o WOCCU busca expressar em cada detalhe a essência do poder 
transformador de realidades que o modelo cooperativista de negócio carrega. Prova 
disso é que o cartaz ilustrado para ditar a linha visual da campanha foi criado à mão 
e projetado por um artista de Madison, Wisconsin, o qual pertence a uma cooperativa 
de design e gravura. Cooperativa valorizando o trabalho de Cooperativa: assim 
melhoramos o mundo e realizamos mais sonhos. 
 
CONSIDERANDO que a Confederação Brasileira de Cooperativas de Crédito – 
Confebras, em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil – OCB, 
convocou dirigentes, associados e colaboradores das Cooperativas de Crédito do 
Brasil a se engajarem nas celebrações do DICC e, assim, levarem a mais pessoas 
soluções financeiras justas que valorizem os propósitos dos associados. 
 
A Diretoria Executiva da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários 
da Associação Congregação de Santa Catarina, nos termos do Estatuto Social desta 
cooperativa, com base nas competências que lhe foram conferidas; 
 
DECIDIU 

 
Artigo 1º. Criar a campanha “Sonhos prosperam aqui” com objetivo de comemorar com os 

cooperados o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. 
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Artigo 2º. Estabelecer o Regulamento e entrega dos prêmios nesta Campanha conforme 
abaixo: 
 

I. Da Participação 
1. Poderão participar da campanha todo cooperado em dia com suas obrigações. 
2. O cooperado deverá visitar um de nossos postos de atendimento, montar um 
quebra-cabeças e tirar uma foto mostrando o quebra-cabeças montado. 

a. No caso de cooperado que trabalhe em casas onde não possua posto de 
atendimento da Cooperativa, o mesmo poderá participar sem montar o 
quebra-cabeças. 

b. Neste caso o cooperado deverá imprimir o cartaz comemorativo e cumprir 
as demais condições de participação. 

3. O cooperado deverá curtir a página da Coopercredi ACSC no Facebook e 
publicar sua foto na página. 
4. Na publicação da foto o cooperado deverá contar qual o seu sonho e utilizar a 
hashtag #DICC2017 na postagem. 
5. O cooperado poderá marcar um amigo que trabalhe na mesma Casa na 
publicação, para que o amigo também pode curtir a página da cooperativa e 
conhecer a campanha. 
6. Não poderá participar da campanha funcionários da cooperativa, dirigentes e 
conselheiros. 

 
II. Do Prazo da Campanha 

1. A campanha vigerá no período de 9 a 19 de outubro de 2017. 
 
III. Da Premiação 

1. A melhor publicação de cada posto de atendimento (Sede, Hospital Santa 
Catarina, Casa de Saúde São José, OS Santa Catarina, Hospital São Luiz, Hospital 
Santa Teresa, Hospital Santa Isabel, Hospital Nossa Senhora da Conceição), além da 
melhor publicação das demais casas, serão premiadas. 
2. A escolha da melhor publicação, levará em conta o sonho relatado e se o 
mesmo pode ser realizado com a ajuda da cooperativa, alinhado com o tema da 
campanha “Sonhos prosperam aqui”. 
3. A escolha será realizada pelos colaboradores e diretoria da cooperativa. 
4. A divulgação dos ganhadores será no dia 20/10/2017. 
5. As melhores publicações escolhidas, serão premiadas com um vale compra no 
valor R$ 100 (cem reais). 
6. Caso a postagem escolhida tenha um amigo marcado, o cooperado e o amigo 
marcado receberão um livro Money Boss (Marcos Silvestre) cada. 
 

IV. Da Entrega do Prêmio 
1.  A entrega dos prêmios será de exclusiva responsabilidade da Cooperativa. 
2. Os prêmios serão entregues pela cooperativa no local de trabalho dos 
ganhadores em até 10 (dez) dias úteis após a sorteio. 
3. A cooperativa não efetuará troca e/ou manutenção de qualquer produto 
resgatado nesta campanha.  
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V. Da Divulgação 
1. A divulgação da campanha “Sonhos prosperam aqui” será realizada no do site 
da Coopercredi ACSC, podendo ser enviadas newsletters, também fixados cartazes 
nas casas da ACSC, nas dependências dos postos de atendimento e na Sede da 
Cooperativa. 
2. Os participantes concordam em ceder à Coopercredi ACSC, gratuitamente, o 
direito de uso de seus nomes e imagens em eventuais atividades relacionadas a esta 
campanha, acordado que não caberão quaisquer direito de indenização. 

 
VI. Das Considerações Gerais 

1. Os cooperados participantes se declaram desde já, cientes do presente 
regulamento com os termos e condições aqui estipuladas.  
2. A Cooperativa reserva-se no direito de decidir sobre qualquer questão não 
especificada neste regulamento sendo sua decisão soberana e incontestável. 

 
Artigo 3º. Esta circular entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

São Paulo, 2 de outubro de 2017 
 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Douglas Aparecido Cirilo, 

Diretor Executivo. 
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