
PLANEJAMENTO DO 
Twitter

RECM



● Apresentar e dar presença online para RECM 
no Twitter;

● Mostrar conteúdos relevantes que agreguem 
valor sobre assuntos ligados ao 
cooperativismo;

● Interagir com a comunidade cooperativa do 
Mercosul, divulgando informações sobre 
eventos e conteúdos de interesse.

OBJETIVOS
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Twitter
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E-mail: recmtwitter@gmail.com
Twitter: recmercosul
Senha: recm1234

https://twitter.com/recmercosul
https://twitter.com/recmercosul


Capa 



Olá, pessoal :)
Agora a Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul
(RECM) também está no Twitter. Nos sigam para ficar por dentro
de todas as novidades.

Post 1: Recepção 

Post 2: Propósito da RECM

Você sabe qual o propósito da RECM? Nós temos o propósito de inserir o 
cooperativismo na agenda do Mercosul, facilitar o comércio e a relação 
entre as cooperativas da região e fomentar ações conjuntas que levem 
desenvolvimento econômico e social às cooperativas, seus cooperados, 
famílias e comunidades.



Você sabia? Em agosto de 2021 o Brasil
assumiu a presidência Pro Tempore da RECM,
representado pelo secretário de Agricultura
Familiar e Cooperativismo, Cesar Halum.

Post 3: Brasil como presidente da RECM

Post 4: RECM e Reaf

A RECM tem buscado trabalhar em conjunto
com a Reunião Especializada da Agricultura
Familiar do Mercosul (REAF) com o objetivo
de fortalecer a Agricultura Familiar por meio
do cooperativismo.



Para fazer um trabalho tão grande quanto o
nosso não é nada fácil, né?! :) Para isso, a
Seção Nacional Brasileira que tem presido a
RECM é composta pelo Ministério da
Agricultura, Ministério da Cidadania, OCB,
Unicafes e Unissol.

Post 5: Membros

Post 6: Aniversário 20 anos RECM

Esse ano, a RECM completa 20 anos de
existência. São 20 anos inserindo o
cooperativismo na agenda de trabalho do
Mercosul e facilitando o comércio e a
intercooperação :)



Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são
parte de um plano global para redução de desigualdades,
da pobreza e fomentar a sustentabilidade no mundo. Como
sua cooperativa tem contribuído contribuído para isso?

Post 7: ODS

Post 8: Planejamento Estratégico 1

Em outubro, a RECM contou com a ajuda dos professores da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Bárbara Galleli, Gustavo 
Abib e Tomás Sparano, que conduziram a facilitação do nosso 
planejamento estratégico alinhado com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



O Workshop Internacional de Planejamento
Estratégico da RECM e a Agenda 2030, teve o objetivo
de promover, junto a representantes de organismos
governamentais e internacionais, o potencial de
mobilização social e desenvolvimento econômico das
cooperativas para as ações em prol da Agenda 2030.

Post 9: Planejamento Estratégico 2

Post 10: Ramos do cooperativismo 

Você sabe quais os ramos do cooperativismo? Se liga
aí:



Participaram do encontro, em São Paulo, delegações
da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e
representantes da Organização das Nações Unidas
(ONU) e da Aliança Cooperativa Internacional (ACI). O
foco do evento foi o desenvolvimento do
Planejamento Estratégico da RECM e a Agenda 2030.

Post 11: Planejamento Estratégico 3

Post 12: ODS  

Aqui na RECM nós buscamos colaborar diariamente
para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) rumo à Agenda 2030 da ONU. Me
diz aí, você também tem colaborado para cumpri-
los? :)



Você sabia?
No Brasil, o cooperativismo surgiu no final do século XIX por meio de
uma cooperativa de consumo. Logo após, no início do século XX,
surgiram as primeiras cooperativas agropecuárias e de crédito.

Post 13: Cooperativismo - História do Brasil

Post 14: Cooperativismo e o futuro

O cooperativismo é um modelo ideal para atender as demandas de um 
futuro mais consciente, onde todos cooperam e ganham juntos. O 
cooperativismo naturalmente apresenta soluções sustentáveis e com 
responsabilidade social, gerando benefícios a todos envolvidos.



Post 15: Gestão democrática 

Post 16: Princípios do cooperativismo 

O cooperativismo é fundamentado em 7 princípios. Se liga em 
quais são: Adesão livre e voluntária; Gestão democrática;  
Participação econômica; Autonomia e independência; 
Educação, formação e informação; Intercooperação e Interesse 
pela comunidade.

As cooperativas são fundamentadas na democracia de seus 
membros, que são responsáveis por tomar decisões e 
formular suas políticas. Quais políticas você acha que devem 
ser adotadas por uma cooperativa? 😊



O cooperativismo é estruturado de forma livre e voluntária,
sendo aberto a todas as pessoas capazes de utilizar os seus
serviços, sem qualquer tipo de discriminação. Você já
utilizou dos serviços de alguma cooperativa? Conta para
mim 😊

Post 17: Princípio 1

Post 18: Princípio 7

Você sabia? O cooperativismo busca o desenvolvimento
sustentável da comunidade na qual está inserida por meio
de suas políticas.



O cooperativismo é baseado na gestão democrática. Aqui
todos possuem vez e voz. Cooperativas são fortes porque
somam esforços conjuntos em prol de objetivos comuns. E
tudo isso, decidido de forma democrática! Incrível né?!

Post 19: Princípio 2

Post 20: Princípio 3

As cooperativas são fundamentadas na democracia de
seus membros. Além disso, os cooperados têm
participação no capital e podem se beneficiar de parte
deste capital que é propriedade comum da cooperativa.



Atualmente há mais de 15 milhões de cooperados no Brasil,
reunidos em 5.314 cooperativas, com a geração de 427.576
empregos diretos. Brasil forte, país que coopera!

Post 21: Cooperados pelo Brasil

Post 22: Princípio 5

Você sabia? O cooperativismo tem como princípio a
promoção da educação e a formação de seus membros.
Por meio de suas ações os cooperados são treinados e
desenvolvidos para fomentar a educação e crescimento.



Nós, da RECM, desejamos a todos um feliz Natal. Que a luz
da esperança possa renascer em no coração de cada um
de nós :)

Post 23: Natal

Post 24: Princípio 6

As cooperativas se tornam mais eficazes quando trabalham
de forma colaborativa. E você? Também gosta de ser
colaborativo? Me conta aí 😊



As cooperativas são organizações autônomas e
independentes, controlada democraticamente por seus
membros.

Post 25: Princípio 4

Post 26: Ano Novo

Nós, da RECM, desejamos a todos um feliz e próspero ano
novo. Após 2 anos de muitas dificuldades, que esse possa
ser o momento de recomeçar. Me conta aí, quais são os
seus sonhos para esse ano? :)



A participação econômica dos membros de uma
cooperativa acontece de forma igualitária. Já imaginou
como isso funciona?

Post 27: Princípio 3

Post 28: Manifesto OCB COP26

Recentemente a Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) publicou um manifesto em defesa da
sustentabilidade no COP26. Se liga nos próximos tweets,
pois vamos compartilhar com vocês os princípios desse
manifesto :)



A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) defende
a regulamentação de leis que estimulem a adoção de
medidas de proteção e preservação do meio ambiente.

Post 29: Princípio OCB - 1

Post 30: Princípio OCB - 2 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) defende
a regulamentação de leis que estimulem a adoção de
medidas de proteção e preservação do meio ambiente.



Você sabia? A produção brasileira de alimentos para o
combate à fome e à segurança alimentar é importante não
apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Post 31: Princípio OCB - 3

Post 32: Princípio OCB - 4 

O cooperativismo é fomentado pela busca da
produtividade sustentável. Para isso, é necessário que
hajam políticas públicas capazes de impulsionar o seu
desenvolvimento.



Nos últimos meses todos os brasileiros estão sentindo o
impacto do aquecimento global. Preocupados com isso, a
OCB apoiou a regulamentação do mercado de carbono em
manifesto à COP26.

Post 33: Princípio OCB - 5

Post 34: COP26

As cooperativas são, por essência, o ambiente mais propício para o desenvolvimento
de ações em prol da preservação do meio ambiente. Portanto, devem ser
protagonistas dessa mudança. Cooperar é, antes de tudo, atuar em conjunto com o
meio em que se vive e por isso, devemos assumir esse compromisso de
sustentabilidade, rumo ao cumprimento da agenda 2030 da ONU!



Para fazer parte de uma cooperativa, é
necessário possuir alguns valores. Será que
você possui alguns deles? Se liga aí:

Post 35: Valores do cooperativismo

Post 36: Valor 1

Você sabia? Em uma cooperativa todos 
possuem os mesmos poderes, benefícios, 
direitos e deveres. Isso quer dizer que ninguém 
está acima de ninguém por ter mais capital.

Extras



No cooperativismo as opiniões e participações
de todos devem ser respeitadas da mesma
forma, em prol do interesse coletivo. Será que
você se daria bem em um ambiente
cooperativista? Conta para gente :)

Post 37: Valor 2

Post 38: Valor 3

Você sabia? As ações e decisões de uma 
cooperativa devem sempre ser tomadas de 
forma democrática :)



Para colocar o cooperativismo em prática, buscamos na ciência e na
tecnologia formas de melhorar as condições socioeconômicas da
sociedade.

Post 39: Valor 4

Post 40: Valor 5

A base do cooperativismo é a solidariedade, onde buscamos construir uma 
economia solidária e coletiva. Se identificou?



Priorizando 
seu negócio!

Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato!

Telefone: (41) 99916-8009
E-mail: priori.consultoriademkt@gmail.com

Instagram: @chama.o.marketing
Rua 7 de Setembro, nº 3485, Rebouças – Curitiba (PR)


