
Cooperativismo
Modelo de negócio com DNA solidário

Conheça as ações de
responsabilidade social 
das cooperativas de Goiás

Responsabilidade social faz parte do 
DNA cooperativista. Por isso, tão logo 
começaram os sinais da grave crise da 
pandemia, o cooperativismo goiano 
mobilizou-se rapidamente para socorrer 
um dos grupos mais vulneráveis da 
população: o de trabalhadores da coleta 

seletiva. Na entrega da campanha do Dia C Goiás 2020, realizada 
pelo Sistema OCB/GO com o apoio de 15 cooperativas, foram 
doadas mais de 22,5 toneladas de alimentos, produtos de limpeza 
e de higiene, a cooperativas de reciclagem e entidades filantrópicas 
de 14 municípios. ÚLTIMA PÁGINA

Campanha do Dia C Goiás foca no socorro a trabalhadores da reciclagem na crise

Trabalhadores  da coleta  seletiva recebem produtos doados por cooperativas goianas (foto acima). Equipe voluntária do Sistema OCB/GO que montou kits comemora sucesso da campanha (abaixo)

O Dia C Goiás foi reestruturado este ano, devido à 
pandemia do coronavírus, para buscar engajamento 
das cooperativas goianas em ações de combate e 
prevenção à covid-19 e de redução dos impactos 
nas comunidades. As iniciativas reforçam a 
responsabilidade social inerente ao cooperativismo. 
Saiba como será a festa de celebração dos projetos, 
on-line e com show do Skank. PÁGINAS CENTRAIS

Fotos: Cristiano Borges

hoje: Dia Internacional do Cooperativismo!



DIA C GOIÁS

Interesse 
genuíno pela 
comunidade

O Dia de Cooperar (Dia C) é o maior movimento de incentivo a ações sociais 
transformadoras do País. É realizado pelo cooperativismo brasileiro, no formato 
de iniciativas voluntárias de responsabilidade social, que são executadas ao longo 
do ano pelas cooperativas (dirigentes, empregados, cooperados e parceiros), nas 
comunidades em que estão inseridas. 

Baseadas no 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse genuíno pela 
comunidade, as cooperativas trabalham para dar sustentabilidade às suas regiões e 
contribuir para uma realidade mais equilibrada e justa. 

Idealizado há 11 anos, pelo sistema cooperativista de Minas Gerais (Ocemg), 
hoje, o Dia C é nacional. O programa fortalece e dá visibilidade a milhares de pro-
jetos sociais cooperativistas, numa grande campanha apoiada pelo Sistema OCB e 
pelas entidades estaduais. 

Em 2019, mais de 2,6 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo trabalho 
de 121 mil voluntários de cooperativas do Dia de Cooperar. Somente em Goiás, a 
campanha beneficiou, diretamente, cerca de 40 mil pessoas, em 36 cidades. O Dia 
de Cooperar está vinculado à agenda mundial da Organização das Nações Unidas 
(ONU), que pretende erradicar a pobreza no mundo. As cooperativas baseiam suas 
ações socioambientais nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU. Com o lema “ideias simples movem o mundo”, o Dia C faz sua parte, por meio 
de cada cooperativa, para um mundo melhor.

Festa digital
Em 2020, a tradicional celebração do Dia de Cooperar adaptou-se a esse novo 

cenário de isolamento social e leva a festa do Dia C para dentro das casas dos 
brasileiros, neste sábado (4), a partir das 15h, com transmissão, ao vivo, pelo canal 
SomosCoop, no Youtube (youtube.com/somoscoop).  O auge da programação será 
o show da banda Skank, mas também serão divulgadas as histórias de projetos do 
Dia C por todo o Brasil, além de uma apresentação de humor.

Criada há 11 anos, campanha reúne e incentiva 
ações de responsabilidade social e ambiental 
feitas por cooperativas de todo o País
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CONHEÇA OS PROJETOS DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL DAS COOPERATIVAS GOIANAS

Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano

Cooperativa Central de 
Laticínios de Goiás

Cooperativa Agroindustrial 
de Rubiataba

Cooperativa Agropecuária 
Mista de Bela Vista de Goiás

Cooperativa de Trabalho de 
Produção de Bordado Manual e 
Artesanato do Cerrado Goiano

Cooperativa de Serviços e Consumo 
dos Bancários de Anápolis e Região

Cooperativa Habitacional de 
Construção Civil Solidária de Goiás

Cooperativa dos Motoristas 
de Táxi do Aeroporto de Goiânia

Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos

Cooperativa dos 
Transportadores 
Rodoviários Autônomos 
de Cargas e Bens do 
Estado de Goiás

Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de 
Polvilho e Derivados da Mandioca da Região do Cará

Cooperativa dos Condutores de 
Motocicletas do Estado de Goiás

Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba

Cooperativa Agropecuária e Industrial

AÇÃO:  Campanha de arrecadação de 1.627 
cestas cestas básicas para doação.  ATENDE: 
Idosos, crianças e comunidades carentes  CIDADES: 
Acreúna, Caiapônia, Caçu, Indiara, Iporá, Jandaia, 
Jataí e Armazém Estrela Dalva, Montes Claros, 
Montividiu, Palmeiras, Paraúna, Piranhas, Rio 
Verde, Santa Helena e Serranópolis 

OUTRAS AÇÕES: 
Doação de 10 mil litros de óleo de soja para 
compor as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP e apoio a três escolas do município 
com a compra de alguns materiais e reformas necessárias, além de compra de 
geladeira, ar-condicionado, equipamento de som, instalação de tubulação de gás, 
cobertura metálica, corrimão, guarda-corpo e vidros para janelas.

AÇÃO:  Articulação Centroleite/
Complem  para arrecadar  10 mil 
litros de leite para compor as 1.500 
cestas básicas SOMOSCOOP  
ATENDE: Crianças, idosos e 
instituições
CIDADES: Diversos municípios

AÇÃO:  Produção de álcool líquido a 
70% para doação, em parceria com 
a CRV Industrial
ATENDE: Comunidade local
CIDADE: Rubiataba

AÇÃO:  Coleta de embalagens vazias 
de agrotóxicos em Bela Vista de 
Goiás, com a colaboração de 13 
voluntários. As embalagens lotaram 
5 caminhões.
ATENDE: Beneficia o meio ambiente, 
pois dá a destinação correta para as 
embalagens, preservando o solo
CIDADES: Bela Vista

AÇÃO:  Parte da renda adquirida com 
a venda de  máscaras bordadas será 
doada à campanha de solidariedade 
em apoio às mulheres artesãs 
indígenas, não indígenas e 
quilombolasque 
vive da venda de artesanato 
em Goias. CIDADES: Diversas cidades

AÇÃO:  Doação de leite para 
crianças e adolescentes com 
câncer, atendendo um total 
de 48 famílias beneficiadas 
com 1.032 litros de leite
ATENDE: ONG Núcleo Esperança 
CIDADE: Anápolis

AÇÃO:  Arrecadação de 
alimento entre os cooperados
para montagem de cestas
básicas para doação
ATENDE: Comunidade carente 
CIDADE: Goiãnia

AÇÃO:  Cooperativa se uniu 
ao Sindicam _ Sindicato dos 
Caminheiros de Goiás e fez 
a doação de mais de 750 refeições 
aos caminhoneiros de Goiás
ATENDE: Caminhoneiros
CIDADES: Região metropolitana 
de Goiânia

AÇÃO:  Doação de cestas básicas SOMOSCOOP para 
1.500 pessoas da região e ainda doação de 10.556 litros 
de leite . ATENDE: 21 instituições filantrópicas. 
CIDADES: Morrinhos, Caldas Novas, Pontalina, Edeia,  
Edealina, Buriti Alegre, Água Limpa, Goiatuba 
e Aloândia. OUTRAS AÇÕES: Envase de 10.000 
litros de leite doados para compor as 1.500 cestas 
básicas SOMOSCOOP  

AÇÃO:  Doação de cestas 
básicas a trabalhadores 
do transporte escolar
ATENDE: Associados 
das cooperativas do 
transporte escolar
CIDADE: municípios 
da Região Metropolitana 
de Goiânia

AÇÃO:  Doação de 1.500 unidades de produtos 
alimentícios derivados da farinha a mandioca para 
compor as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP.  
ATENDE: Trabalhadores de cooperativas de reciclagem. 
CIDADES: Goiânia e Bela Vista. outras ações: Doação de 
1 tonelada de alimentos durante Live do Gustavo Lima

AÇÃO:  Logística e entrega das cestas básicas para as 
cooperativas de reciclagem da região metropolitana
ATENDE: Trabalhadores de cooperativas de reciclagem 
CIDADES: Goiânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, 
Trindade, Nova Veneza

AÇÃO:  Entrega de 800 kits de prevenção contra a 
Covid-19, contendo álcool em gel e máscaras de 
proteção ATENDE: Colaboradores, produtores de leite 
cooperados e moradores carentes  
outras ações: Doação de leite para compor as 
1.500 cestas básicas SOMOSCOOP

AÇÃO:  Doação de mais de R$ 274 mil a Secretarias 
Municipais de Saúde de municípios onde a cooperativa
está instalada. ATENDE: População atendida pela saúde 
pública dos municípios beneficiados. CIDADES: Alguns 
municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. outras 
ações: Doação de 1.500 unidades de café para compor 
as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
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Hoje é o Dia Internacional do Coo-
perativismo e, por isso, é escolhido para 
celebrar o Dia C. A data é comemorada 
há quase um século, sempre no primei-
ro sábado do mês de julho, mas só foi 
criada oficialmente em 1944. Em 2020, 
a campanha mundial para celebrar o 
dia, lançada pela Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), adotou o tema “Co-
operativas para a Ação Climática”. 

O objetivo é incentivar a comunidade 
cooperativa global a realizar ações inova-

doras contra as mudanças climáticas que 
afetam todo o planeta. O projeto também 
valoriza o trabalho das cooperativas ao 
redor do mundo em prol do desenvolvi-
mento sustentável da sociedade.

Desde o ano de 2016, os temas 
escolhidos para o Dia Internacional do 
Cooperativismo fazem referência aos 
Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), da ONU. O desse ano foi 
baseado no objetivo 13: Ação Contra a 
Mudança Global do Clima.

Celebração do Dia 
Internacional do 
Cooperativismo

PÁGINA 2 DIA DE COOPERAR 2020

INFORME PUBLICITÁRIO



 
 OCB/GO 

É o Sindicato e Organização das 
Cooperativas Brasileiras no Estado 
de Goiás, que defende os interesses 

institucionais, políticos e socioeconômicos 
do cooperativismo goiano e presta serviços 
às cooperativas de suporte administrativo, 
técnico e logístico, de natureza sindical e 

organizacional.

SISTEMA OCB/GO
É a instituição responsável pela 

representação, defesa, formação e 
desenvolvimento do cooperativismo em 

Goiás, também chamada de Casa do 
Cooperativismo Goiano. Reúne as duas 

entidades locais que trabalham 
pelas cooperativas do Estado: 

OCB/GO e SESCOOP/GO.

SOMOSCOOP
É um movimento que levanta a bandeira 
do cooperativismo no Brasil. O principal 

objetivo é conectar cooperativas, 
cooperados e integrantes do Sistema 

OCB em torno de uma única causa, para 
tornar o cooperativismo conhecido e 

reconhecido na sociedade. 

COOPERATIVA
É uma associação autônoma de pessoas que 
se unem, voluntariamente, por aspirações e 
necessidades econômicas e sociais, por meio 
de uma empresa de propriedade coletiva e 
democraticamente gerida. De um lado, são 
associações de pessoas, pois fomentam o 
bem-estar do cooperado, na perspectiva 

de trabalho em conjunto. Por outro, 
são empresas, pois praticam o mercado 

comercializando seus produtos e serviços.

INICIATIVAS VOLUNTÁRIAS
O Dia de Cooperar é o programa de 
responsabilidade socioambiental do 

cooperativismo brasileiro, que reúne e 
incentiva as ações voluntárias realizadas 
por cooperativas de todo o País ao longo 

do ano. Está focado em atender os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), determinados pela ONU. 

COOPERADO
É um profissional urbano ou rural, de 
qualquer atividade econômica, que se 
associa livremente a uma cooperativa 

para participar, de forma ativa, de sua vida 
societária. Nela, busca realizar objetivos 
comuns a todos os sócios, assumindo 

responsabilidades, direitos e deveres que são 
inerentes à sua associação. Ele é o “dono” 
e deve participar de sua vida societária, 

fazendo uso de seus direitos de cooperado. 

Cooperativa Central de Crédito de Goiás 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro-Sul Goiano

 Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 
do Planalto Central

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 
do Cerrado de Goiás

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 
Celeiro Centro Oeste

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Região

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região

 Unimed Rio Verde 
Cooperativa de 
Trabalho Médico

Uniodonto Goiânia - Cooperativa de Cirurgiões Dentistas

Uniodonto do Sul Goiano Cooperativa Odontológica

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste GoianoCentral Sicoob Uni de Cooperativas de Crédito

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira

Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás

Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Vale do São Patrício

Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Grande Goiânia 

AÇÃO:  Doação de 3 mil unidades de álcool em gel para compor  
as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
ATENDE: Trabalhadores das cooperativas de reciclagem   
CIDADE: Região Metropolitana de Goiânia

AÇÃO:  Doação de 3 mil unidades de álcool 
em gel para compor  as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
ATENDE: Comunidade carente  
CIDADE: Morrinhos, Água Limpa, Pontalina, Caldas Novas, Buriti 
Alegre, Corumbaíba, Edealina, Marzagão, Rio Quente e Ouvidor

AÇÃO:  Doação de 23,7 mil quilos de alimentos, 
3.768 itens de higienização e limpeza, 
2.095 máscaras de tecido e 369 frascos de álcool em gel
ATENDE: Comunidade carente e 
instituições de diversos municípios
CIDADE: Cristalina, Luziânia, Ipameri, Pires do Rio, 
Campo Alegre, Catalão, Silvânia, Orizona, Posse, 
Mambaí, Rosário, Valparaíso, Brasília, Urutaí, Formosa e Unaí
OUTRAS AÇÕES: Mais de 34 ações em diversos municípios goianos,
com objetivo de mitigar os impactos da crise de saúde pública 
causada pela Covid-19

AÇÃO:  Arrecadação de donativos, por meio 
de doações feitas via transações bancárias, 
para aquisição de máscaras, álcool em gel e alimentos
ATENDE: Comunidades carentes
CIDADE: 17 municípios goianos
OUTRA AÇÃO: Campanha de doação de sangue

AÇÃO:  Arrecadação de donativos e
de alimentos não perecíveis, a partir da mobilização de 
mais de 100 voluntários para a realização do trabalho 
social
ATENDE: Sete instituições assistenciais
e famílias carentes
CIDADE: Foram atendidas 6 cidades 
goianas da região de Anápolis

AÇÃO:  Doação de 3 mil máscaras de tecido 
para compor as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
ATENDE: Trabalhadores das cooperativas de reciclagem   
CIDADE: Região Metropolitana de Goiânia

AÇÃO:  Arrecadação e doação 180 pacotes de fraldas
ATENDE: 60 famílias carentes
CIDADE: Rubiataba

AÇÃO:  Doação de 73 
cestas básicas 
ATENDE: Menores carentes 
do Coral da Associação 
de Apoio ao Menor Joana 
D’Angelis
CIDADE: Rio Verde. 
OUTRA AÇÃO: Doação 
de 10 cestas básicas 
para CoopRecicla - 
cooperativa de reciclagem

AÇÃO:  Doação de 1.500 kits de higiene bucal  para 
compor  as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
ATENDE: Trabalhadores das cooperativas de reciclagem
CIDADE: Região Metropolitana de Goiânia

AÇÃO:  Doação de 2 mil unidades de creme dental para compor  
as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
ATENDE: Trabalhadores das cooperativas de reciclagem
CIDADE: Região Metropolitana de Goiânia

AÇÃO:  Doação de leito de UTI  e doações de alimentos 
ATENDE: Hospital do Câncer de Rio Verde
CIDADE: Rio Verde
OUTRAS AÇÕES: Doações de cestas básicas para o Sindicato Rural 
de Rio Verde, de alimentos para colaboradores da Coop-Recicla, 
de alimentos e de materiais de construção para a Associação 
Beneficente Auta de Souza (ABAS) e de roupas de cama para a 
Associação Beneficente André Luiz (Lar dos Vovôs).

AÇÃO:  Realização 
e transmissão 
de lives sobre 
educação financeira, 
empreendedorismo
e cooperativismo, 
apresentadas por
especialista no assunto 
e sorteio de livros. O 
Projeto ABC (aprender, 
brincar e cooperar) 
é desenvolvido pelo 
Instituto Sicoob Central 
Uni, com intuito de 
promover responsabilidade social e desenvolvimento 
humano.  ATENDE:  crianças, idosos e a sociedade em 
geral. CIDADE: Abrangência nacional

AÇÃO:  A cooperativa se uniu ao Centro Acadêmico de 
Medicina da UFG na campanha “Juntos pelo HC-UFG 
contra a Covid-19”, com o objetivo de arrecadar 
recursos financeiros para a instalação de leitos de UTI 
no Hospital das Clínicas, unidade de saúde da UFG.  
ATENDE: Pacientes do Covid.  CIDADE: Goiânia. OUTRA 
AÇÃO: Doação de 15 mil sabonetes para compor as 
1.500 cestas básicas SOMOSCOOP

AÇÃO:  A cooperativa foi parceira na campanha “Juntos 
pelo HC-UFG contra a Covid-19”, de arrecadação de 
recursos para a instalação de leitos de UTI no Hospital 
das Clínicas . ATENDE: Comunidade em geral, em especial 
pessoas idosas. CIDADE: Goiânia. OUTRA AÇÃO: Doação 
de 13 mil unidades de fraldas geriátricas à Vila São 
Cottolengo e a cooperativas de reciclagem, doação 
de 5 mil unidades de protetor facial para cooperados, 
associações e hospitais

AÇÃO:   A cooperativa foi parceira na campanha “Juntos 
pelo HC-UFG contra a Covid-19”, de arrecadação 
de recursos para a instalação de leitos de UTI no 
Hospital das Clínicas. ATENDE: Pacientes de Covid-19 
e população em geral . CIDADE: Goiânia. OUTRA AÇÃO: 
Doação de R$ 10 mil, para a compra de itens para 
compor as 1.500 cestas básicas
SOMOSCOOP

AÇÃO:  Doação de 1.000 litros de álcool 70% para 
compor  as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP. 
ATENDE: Trabalhadores das cooperativas de 
reciclagem. CIDADE: Região Metropolitana 
de Goiânia

AÇÃO:  Doação de 9 mil unidades de sabão detergente 
para compor  as 1.500 cestas básicas SOMOSCOOP
ATENDE: Trabalhadores das cooperativas de reciclagem  
CIDADE: Região Metropolitana de Goiânia

SICOOB GOIÁS CENTRAL

SICOOB CENTRO-SUL

SICREDI PLANALTO CENTRAL

SICREDI CERRADO

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

SICOOB ENGECRED

SICOOB DO VALE

UNIMED RIO VERDE

UNIODONTO GOIÂNIA

UNIODONTO SUL GOIANO

SICOOB CREDIRURALSICOOB UNI

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA

coopanest-go

unimed goiânia

SICOOB COOPERCRED

SICOOB CREDIADAG

COOPERALTO
COOPERSIL
COOPERVI
SICOOB CREDIJUR
SICOOB EMPRESARIAL
SICOOB CREDISAÚDE
SICOOB SECOVICRED
SICOOB LOJICRED
SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO
SICOOB UNISAÚDE GOIÁS
UNIMED DE CATALÃO
UNIODONTO SUDOESTE

Cooperativas inscritas 
no Dia C Goiás que ainda
vão realizar projetos

INFORME PUBLICITÁRIO

SESCOOP/GO 
É o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado de Goiás, braço 

educacional do Sistema, que promove 
formação e capacitação técnico-profissional 

do público cooperativista goiano 
(cooperados, empregados e dirigentes). 
o SESCOOP/GO é uma das entidades do 

Sistema S.
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A cooperação 
faz parte do 
nosso negócio

S
empre atento às demandas da co-
munidade e à responsabilidade social 
própria do setor, o cooperativismo 
goiano mobilizou-se, já no início da 

pandemia, para socorrer grupos vulneráveis 
da população, impactados diretamente pela 
crise. Unidos dentro da campanha do Dia de 
Cooperar (Dia C Goiás 2020), o Sistema OCB/
GO realizou um grande trabalho de arreca-
dação e, com o apoio de 15 cooperativas, 
doou mais de 22,5 toneladas de alimentos, 
produtos de limpeza e de higiene pessoal. 
No total, foram distribuídos 1,5 mil kits a 
famílias que vivem da coleta seletiva nas co-
operativas de reciclagem e a entidades filan-
trópicas de 14 municípios atendidos pelas 
cooperativas participantes do Dia C Goiás.

A partir de parceria com a Cooperativa 
dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (Co-
opanest-GO), foi possível doar também 13 
mil fraldas geriátricas, das quais 8 mil foram 
para a Vila São Cottolengo, que abriga 330 
pacientes com deficiências múltiplas. “As fral-
das estão no topo da lista das necessidades 
da instituição, que utiliza 20 mil unidades por 
mês. Essa doação é magnífica”, afirma Romeo 
de Oliveira, da Vila São Cottolengo.

“O cuidado com as pessoas e o interes-

se pela comunidade fazem parte dos prin-
cípios do cooperativismo e é o que move o 
Dia C. O Sistema OCB/GO já vinha organi-
zando um projeto com as cooperativas de 
reciclagem, para capacitar trabalhadores, 
melhorar a gestão dos negócios, torná-los 
sustentáveis e promover a inclusão eco-
nômico-social da categoria. Mas diante 
da pandemia, pausamos essas ações, para 
priorizar o essencial nesse momento, que é 
a alimentação e a segurança contra a do-
ença”, explica o presidente do Sistema, Luís 
Alberto Pereira.

No dia da entrega das doações do Dia C 
Goiás 2020, o caminhão do projeto, que partiu 
da sede do SESCOOP/GO, no Jardim Goiás, teve 
como destino, duas centrais de cooperativas de 
reciclagem, no Setor Criméia Oeste e no Jardim 
Curitiba 3. Estava lotado de doações, vindas de 
cooperativas de várias partes do Estado: leite, 
café, farinha de mandioca, óleo de soja, álcool 
em gel e líquido, sabonete, detergente, másca-
ras – tudo angariado pelo Sistema OCB/GO.

O veículo estacionou diante dos olhos 

atentos e braços ágeis de dezenas de traba-
lhadores da reciclagem, que ajudaram a des-
carregar as embalagens do Dia de Cooperar. 
A partir daquele momento, não se tratava 
mais só do desembarque de doações a uma 
população de baixa renda. Cada caixa que 
descia do caminhão e era entregue a um tra-
balhador continha, na verdade, a alegria de 
uma pessoa em levar para casa um agrado 
para os filhos, um alento a esposas e mari-
dos, uma proteção aos pais – cada um com 

sua história. Em cada kit estava também a 
esperança de que existe um movimento que 
se preocupa com as pessoas e com o qual 
eles podem contar – o cooperativismo. 

“A gente é grata pelo trabalho que a 
OCB/GO e as cooperativas têm feito para 
a melhoria da nossa categoria. Hoje, essas 
famílias terão alimento garantido na mesa”, 
afirmou, na ocasião, o presidente da Central 
de Cooperativas de Goiás (Cooperag), Claubi 
Teixeira, explicando que algumas cooperati-

vas de reciclagem tiveram de parar o funcio-
namento durante a pandemia. 

Presidente da Cooperativa Goiânia Viva, 
Ildo de Souza destacou a importância das do-
ações de materiais de higiene e limpeza para 
a proteção dos cooperados. “A gente não sabe 
de onde está vindo esse material reciclável. 
Por isso, precisamos dobrar os cuidados (para 
evitar a contaminação). E graças a Deus tem 
instituições, como a OCB/GO, que vêm fazer 
parceria com a gente.”

Campanha reúne 15 cooperativas e doa 
22,5 toneladas de produtos a famílias de 
catadores e a instituições filantrópicas

Vidas transformadas pela intercooperação

PÁGINA 4 DIA DE COOPERAR 2020

DIA C GOIÁS

Confira o vídeo da 
montagem dos kits de 
produtos SomosCoop e da 
entrega às cooperativas de 
reciclagem

Veja depoimentos dos 
presidentes da Central 
de Cooperativas de 
Goiás, Central Uniforte e 
Cooperativa Goiânia Viva

Veja um recado gravado 
por líderes cooperativistas 
de Goiás

Acompanhe a transmissão ao vivo 
da festa do Dia de Cooperar, com 
show do Skank

ENTREGA DAS 
DOAÇÕES

AGRADECIMENTO 
DAS COOPERATIVAS

MENSAGEM DO 
COOPERATIVISMO

A LIVE DO DIA C É HOJE,
COM A BANDA SKANK

Centroleite e Complem
10 mil litros de leite (doações 
tiveram colaboração de 
outras cooperativas ligadas 
à central)

Cocari
1,5 mil pacotes 
de café em pó

Comigo
3 mil litros de 
óleo de soja

Coopanest-GO
13 mil unidades 
de fraldas descartáveis 
para adultos

Cooperabs
1,5 mil produtos 
derivados de farinha 
de mandioca

Coopmego
Ajudou no transporte 
das doações

Sicoob Coopercred
1 mil litros de álcool 70%

Sicoob Crediadag
9 mil unidades de 
detergente, num total de 4,5 
mil litros de produto

Sicoob Engecred
5 mil máscaras de tecido 
100% algodão

Sicoob Goiás Central
3 mil unidades 
de álcool em gel

Sicoob Unicentro Brasileira
15 mil unidades de sabonete

Unimed Goiânia
R$ 10 mil em dinheiro

Uniodonto Goiânia
1 mil kits de higiene 
bucal (escova de dentes, 
creme e fio dental)

Uniodonto Sul Goiano
2 mil unidades de 
creme dental

Cooperativas responsáveis pelas doações

MULTIMÍDIA  - Acesse mais conteúdos do Dia C Goiás 2020

Luís Alberto Pereira: “o cuidado com as 
pessoas e o interesse pela comunidade 
fazem parte dos princípios do cooperati-
vismo e é o que move o Dia C”
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