
Combatendo o vírus, cuidando das pessoas





Minha vida, nossas vidas
Formam um só diamante

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

““



O engajamento das 
cooperativas goianas 

no Dia C confirma 
a importância das 

realizações coletivas 
e sociais.

“

“



O Dia de Cooperar (Dia C) vem fazendo a diferença na vida de milhares de pes-
soas de todo o Brasil. De maneira singular, em 2020, a grande maioria das ações 
esteve ligada ao enfrentamento dos impactos da crise do coronavírus no país. 
Este foi um ano difícil, com uma pandemia inesperada e impactante que abalou 
o mundo, mas as cooperativas não se esconderam e encararam o objetivo maior 
de fazer o bem, por meio do interesse pela comunidade, colocando as pessoas em 
primeiro lugar. O trabalho voluntário desenvolvido pelas cooperativas goianas, seja 
pontual ou estruturado ao longo do ano, está listado nesta revista que você agora 
tem em mãos. 

Nas páginas seguintes você confere as histórias e ações de voluntariado do se-
tor cooperativista goiano realizadas em prol da sociedade de norte a sul do Estado. 
Mais uma vez, empatia e consciência promovidas por pessoas e para pessoas nesse 
período em que as incertezas foram registradas e, ao mesmo tempo, amenizadas 
em uma onda de reciprocidade. O engajamento das cooperativas goianas no Dia C 
confirma a importância das realizações coletivas e sociais.

Estamos especialmente orgulhosos dos resultados do Dia de Cooperar 2020, 
conscientes de que nosso propósito e forma de atuação não acontecem apenas 
em condições propícias, mas, sobretudo, onde existem pessoas que acreditam e 
confiam na cooperação como solução diante das adversidades.

As milhares de ações voluntárias realizadas, ano após ano, fazem do Dia C o 
maior movimento cooperativista de voluntariado do Brasil. Os projetos idealizados 
por cada cooperativa são norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU (ODS) e mostram a face humana do setor, que atua em prol do 
bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Somos, de fato, a mudança, somos 
o futuro. Somos Coop.

Luís Alberto Pereira

Distantes, mas próximos na cooperação

Presidente do Sistema OCB/GO
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Tão logo começaram os sinais da grave crise da pandemia em 2020, uma corrente 
de intercooperação foi mobilizada pelo cooperativismo goiano para socorrer um dos 
grupos mais vulneráveis da população: o de trabalhadores da coleta seletiva. Diante 
de um quadro tão sensível, 15 cooperativas em Goiás prontificaram-se de imediato 
a atender o convite do Sistema OCB/GO para ajudar a minimizar as consequências 

sociais e sanitárias que a pandemia impôs a esse grupo
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Num dos anos mais difíceis da história recente, 
em que a população mundial se viu diante de 
sérias crises sanitária e econômica, ficou evidente 
que a cooperação é a saída para a retomada do 
crescimento e a transformação do atual cenário. 

Em 2020, as cooperativas brasileiras demonstraram, mais do que 
nunca, que estão preparadas para fazer isso pelo País e pela sociedade 
e que podem transformar o mundo num lugar mais justo, feliz, 
equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Das pequenas 
às grandes, as coops espalharam a força de seu voluntariado Brasil 
afora e desenvolveram ações diversas para reduzir as desigualdades 
e contribuir com a erradicação da pobreza extrema - foco da ONU 
por meio de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 
meio à crise, fizeram o maior Dia de Cooperar (Dia C) de todos os 
tempos e os números estão registrados para provar isso.

Dia C
O maior de todos os tempos 
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Em 2020, mais de 7,8 milhões de pessoas, em todos os Estados bra-
sileiros, foram beneficiadas pelas ações de voluntariado cooperativista. 
Foram mais de 2,8 mil iniciativas realizadas por 2.226 cooperativas e seus 
mais de 137 mil voluntários. 

E como não podia ser diferente, quase 80% de todo esse trabalho 
voluntário (2.159 projetos) foram focados no combate ao coronavírus e 
na redução dos efeitos da covid-19. Toneladas e toneladas de alimentos 
foram distribuídas a famílias e instituições que sofreram com a perda 
do poder econômico. Também foram doados equipamentos de proteção 
(máscaras, luvas e outros itens), materiais de higiene e limpeza, para di-
minuir o risco de contaminação.

Atendimentos de saúde, trabalhos de conscientização, consultorias de 
negócios e diversas outras formas de auxílio foram empregadas ao longo 
do ano para colaborar no enfrentamento das dificuldades. Ao todo, 1.383 
municípios brasileiros registraram a força do voluntariado cooperativista.

“Gratidão é a palavra que melhor define o nosso sentimento em rela-
ção ao compromisso das cooperativas com o País e que foi mostrado ao 
longo de todo o caótico 2020. O ano passado não foi fácil, mas mesmo as-
sim o número de pessoas beneficiadas com as iniciativas do Dia C cresceu 
197% em relação a 2019. O mesmo ocorreu com a quantidade de coops 
envolvidas. O percentual foi de mais de 30%, considerando o resultado 
da campanha anterior. E, mesmo com o distanciamento social, o número 
de voluntários também foi maior”, avalia o presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas. 

Combate à pandemia e suas consequências
Dia C
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Detalhamento
O ramo com mais iniciativas 
realizadas é o Crédito, com 2.025, 
sendo que, desse total, 76,4% 
(1.558) tiveram como focos o 
combate ao coronavírus e a 
diminuição dos efeitos da covid-19.
A maior parte das iniciativas do 
Dia C, em 2020, estava relacionada 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de saúde e bem-
estar. Das 2,8 mil iniciativas e ações, 
1.480 estavam focadas nesses dois 
aspectos, sendo que, desse total, 
1.214 estavam ligadas à redução 
dos efeitos da pandemia.

Desde 2016 as cooperativas abraçaram 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Esses ODS, como são 
conhecidos, foram assinados pelos líderes 
mundiais de 193 países na sede da ONU, 
em Nova Iorque. Até 2030, o compromisso 
é que sejam implantados e as cooperativas, 
por meio do Dia de Cooperar, vem realizando 
diversas ações nesse sentido. Em 2020, 
muitas ações realizadas pelas cooperativas 
goianas tiveram como objetivo mitigar 
os efeitos da pandemia da Covid 19 em 
suas cidades de atuação. Nesse sentido, 
os ODS foram incorporados de forma 
criativa. Para 2021, é possível estabelecer a 
meta de que alguns ODS que não tiveram 
iniciativas, possam fazer parte das ações das 
cooperativas goianas, como, por exemplo, 
 ODS 5 - Igualdade de Gênero ou a ODS 6 - 
Água Potável e Saneamento. 

Ações de 
transformação social
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2.226

Números da Campanha

7,8 milhões
de pessoas foram beneficiadas com ações do Dia C 2020 

cooperativas participaram da 
campanha em todos os Estados

1.383
cidades brasileiras receberam 
o trabalho voluntário cooperativista

137 mil
voluntários atuaram nas 
ações das coops brasileiras 

Confira o balanço do Dia de Cooperar no País e no Estado. Em 2020, a maior parte das 
ações do Dia C foi direcionada a combater os impactos causados pela pandemia.

2,8 mil
iniciativas e ações foram 
realizadas em todo o País
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1.482

47.159 
pessoas foram beneficiadas oficialmente 
com ações do Dia C Goiás 2020 

cidades goianas 
receberam o 
trabalho voluntário 
cooperativista 

28

voluntários dedicaram-se às 
ações das coops goianas 

38 
cooperativas 
participaram 
da campanha 
em Goiás 

73 
iniciativas e 
ações foram 
realizadas na 
campanha 
goiana de 
2020
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O Dia de Cooperar em
2020 foi celebrado no dia 4 de 

julho e teve um marco inédito. Foi 
totalmente on-line, permitindo o engajamento de ainda mais brasileiros 
e garantindo a segurança dos participantes diante da pandemia. As 
pessoas acompanharam a programação de casa, com direito até a um 
momento exclusivo com a banda Skank. A programação virtual estendeu-
se ao longo do dia todo. Na primeira parte da programação, as unidades 
do Sistema OCB e as cooperativas rechearam as suas redes sociais de 
atividades culturais para toda a família, incentivando mais pessoas a 
adotarem atitudes do bem. Durante a tarde, a programação se concentrou 
no perfil do movimento SomosCoop, no Youtube. A transmissão nacional 
foi comandada de um estúdio direto de Brasília. Um dos destaques 
da programação foi o Painel do Bem, que mostrou dez exemplos de 
cooperativas, que não mediram 
esforços para combater o coronavírus, 
numa amostra da importância de 
cooperar, especialmente numa época 
de dificuldades. O entretenimento ficou 
por conta do grupo de teatro Caixa 
Cênica, que divertiu pais e crianças 
com histórias animadas. Tanto nas 
programações estaduais, quanto na 
transmissão nacional, os organizadores 
seguiram todos os padrões 
recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) contra a 
covid-19.

Celebração on-line
Dia C
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O grupo de teatro Caixa Cênica divertiu pais e 
crianças e foi um dos responsáveis pelo espetáculo 
na celebração on-line do Dia C

A ação realizada pelo 
Sistema OCB/GO em 
parceria com 15 cooperativas 
goianas também foi 
detalhada em um caderno 
especial publicado como 
encarte no Jornal O Popular

Na celebração do Dia C 
2020, o Sistema OCB/
GO divulgou um vídeo 
mostrando bastidores 
da campanha 
“Combatendo o vírus, 
cuidando das pessoas”
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Goiás
Ações superam edição anterior

Nem a pandemia, nem a crise econômica impediu o cooperativismo 
goiano de praticar os seus princípios e desenvolver características que 
estão no seu DNA: a cooperação e a responsabilidade social. Em 2020, as 
cooperativas não recuaram. Pelo contrário: realizaram mais iniciativas 

e alcançaram mais gente, num momento crucial para milhares de 
pessoas afetadas pelas consequências geradas pelo coronavírus.  No 

ano da pandemia, o Dia de Cooperar Goiás cresceu. Foram 72 ações registradas de forma exclusiva 
por 23 coops goianas, mais a iniciativa do Sistema OCB/GO, que reuniu 15 coops parceiras. Juntas, 
todas elas beneficiaram diretamente mais de 47 mil pessoas (número que ultrapassa os 61 mil, de 
forma indireta). É um contingente 18% maior que o de 2019.
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Quando quantificamos os impactos que as coopera-
tivas goianas causaram ao longo de 2020, com a campa-
nha do Dia de Cooperar Goiás 2020, entendemos que, na 
prática, os números acabam sendo ainda mais robustos 
do que os oficiais. Afinal, muitas ações voluntárias rea-
lizadas em benefício da sociedade não foram registra-
das de forma oficial no sistema do Dia C. Conforme os 
registros, 28 cidades foram atendidas pelo trabalho do 
Dia C Goiás. A maior parte das ações, é claro, foi dire-
cionada diretamente para combater os piores efeitos da 
pandemia em suas comunidades de atuação: a fome e a 
insegurança quanto à saúde. Para isso, houve doações 
massivas de alimentos e de materiais para ajudar na pre-
venção ao coronavírus, como máscaras faciais, álcool em 
gel, produtos de higiene e limpeza.

Aplacar a fome 
e proteger a saúde
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Tão logo começaram os sinais da grave 
crise da pandemia em 2020, uma corrente 
de intercooperação foi mobilizada pelo co-
operativismo goiano para socorrer um dos 
grupos mais vulneráveis da população: o de 
trabalhadores da coleta seletiva. São profis-
sionais diretamente expostos à alta conta-
minação do coronavírus, por manusearem 
resíduos de todo o tipo e origem, num am-
biente sem os cuidados sanitários necessá-
rios. Além disso, com a paralisação das ativi-
dades das cooperativas de catadores, assim 
como de diversas outras áreas, em função 
da quarentena ao longo de 2020, os traba-
lhadores da reciclagem também perderam a 
capacidade econômica de manter o susten-
to de suas famílias.

Diante de um quadro tão sensível, 15 
cooperativas em Goiás prontificaram-se de 
imediato a atender o convite do Sistema OCB/
GO para ajudar a minimizar as graves conse-
quências sociais e sanitárias que a pandemia 
impôs a esse grupo. É claro que a festa anual 
que celebra os projetos de responsabilidade 
social do cooperativismo – feita tradicio-
nalmente nos últimos seis anos – não teria 
condições e nem sentido de existir no ano 
da grande crise do coronavírus. E foi com 

muita responsabilidade e solidariedade que 
a campanha do Dia C Goiás foi desenvolvida 
em 2020 com o tema “Combatendo o vírus, 
cuidando das pessoas” – um resumo daqui-
lo que o cooperativismo goiano se propôs a 
fazer, conforme seus princípios.

Ao longo dos meses de abril e maio, 
mais de 22,5 toneladas de doações foram 
destinadas à campanha do Dia C Goi-
ás. Todo esse volume resultou em 1.500 
cestas SomosCoop, que beneficiaram ca-
tadores de material reciclável de coopera-
tivas da Grande Goiânia e entidades filan-
trópicas de 14 cidades do interior, onde as 
cooperativas parceiras atuam.

Combatendo o vírus, cuidando das pessoas
Cestas Somoscoop

cooperativas aceitaram 
o convite do Sistema
 OCB/GO para colaborar 
com os trabalhadores 
da reciclagem

15
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Apoio às coops de transporte 
O Sistema OCB/GO recebeu 680 cestas básicas 
doadas pela OVG (Organização das Voluntárias de 
Goiás). A doação, fruto da articulação da OCB/GO 
juntamente com a Assembleia Legislativa de Goiás 
e governo estadual, foi destinada às cooperativas 
de transporte escolar de Goiás. Desde que começou 
a pandemia a OCB/GO buscou encontrar soluções 
para a categoria. Além das cestas, foram liberados 
R$ 18 milhões, por meio do programa Goiás Em-
preendedor, para o atendimento de duas mil pesso-
as que trabalham com vans e ônibus escolares. 

Ajuda em boa hora
O Sistema OCB/GO, juntamente com a  
Coopanest-GO, entregou também 13 
mil fraldas geriátricas, sendo 7,5 mil 
para a Vila São Cottolengo, que abriga 
330 pacientes, pessoas com deficiências 
múltiplas. “Essas fraldas adultas estão no 
topo das nossas necessidades, são gastas 
20 mil unidades por mês”, afirmou o 
assistente de projetos da área de captação 
de recursos da Vila São Cottolengo, 
Romeo José de Oliveira. As fraldas foram 
doadas pela Coopanest-GO (Cooperativa 
dos Médicos Anestesiologistas de Goiás) 
que foi representada pelo seu vice-
presidente, Haroldo Maciel Carneiro. “A 
Coopanest-GO se sente muito honrada 
de comparecer a mais essa ação. Tivemos 
a oportunidade de dar nossa pequena 
contribuição doando ao todo 13 mil 
fraldas geriátricas”, conta.

Caderno especial
As ações do Dia de Cooperar e da campanha 
“Combatendo o vírus, cuidando das pessoas”, 
realizadas pelo Sistema OCB/GO e pelas 
cooperativas goianas parceiras, foram registradas 
em um caderno especial publicado na edição 
de 4 de julho do Jornal O Popular. O encarte foi 
publicado no mesmo dia da celebração do Dia 
Internacional do Cooperativismo. 
Ação teve o objetivo de 
mostrar à sociedade a 
capacidade de 
mobilização para 
ações sociais que o 
cooperativismo possui.
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Como o próprio nome diz, a campanha 
“Combatendo o vírus, cuidando das pesso-
as” baseou-se em dois objetivos principais. 
De um lado, a intenção foi doar alimentos, 
para ajudar os trabalhadores de recicla-
gem na assistência de suas famílias, num 
momento em que tiveram a fonte de ren-
da praticamente interrompida. De outro, 
foi fornecer materiais que os auxiliassem 
na proteção contra a contaminação do 
coronavírus (itens de limpeza, de higiene 
e máscaras faciais). Houve ainda uma do-
ação extra de 13 mil unidades de fraldas 
descartáveis. Muitos dos produtos que 
compuseram a Cesta SomosCoop eram de 

produção das próprias cooperativas, como 
café, óleo, leite e farinha, por exemplo. Ou-
tros foram adquiridos com o esforço dos 
colaboradores e gestores, na mobilização 
das arrecadações, e também houve doa-
ção em dinheiro. O projeto liderado pelo 
Sistema OCB/GO no Dia C Goiás 2020 
teve o apoio das cooperativas Centroleite 
(e suas filiadas), Cocari, Complem, Comi-
go, Coopanest-GO, Cooperabs, Coopme-
go, Sicoob Crediadag, Sicoob Coopercred, 
Sicoob Engecred, Sicoob Goiás Central, 
Sicoob Unicentro Brasileira, Unimed Goi-
ânia, Uniodonto Goiânia e Uniodonto Sul 
Goiano. 

Alimento e proteção

Cestas Somoscoop
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Uma casa de voluntários
O Sistema OCB/GO foi o responsável 

por conduzir a arrecadação, a preparação e 
a distribuição das Cestas SomosCoop. E fo-
ram os colaboradores da Casa do Coopera-
tivismo Goiano que mostraram o verdadei-
ro exemplo do voluntariado genuíno. Num 
esquema de revezamento coordenado por 
eles mesmos, toda a equipe de cerca de 50 
pessoas colocou a mão na massa e dedicou 
tempo para receber (em alguns casos bus-

car) e separar todo o volume de doações. 
Em seguida, eles organizaram e monta-

ram cada uma das 1.500 cestas SomosCoop 
destinadas à campanha. No dia 23 de maio 
de 2020, eles se reuniram para ajudar a carre-
gar o caminhão do Dia C Goiás que levou as 
cestas até os seus destinos. Tudo isso foi feito 
sem perder de vista os protocolos de distan-
ciamento, uso de máscaras e higienização das 
mãos, indispensáveis para o momento.
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No dia 23 de maio, colaboradores da OCB/GO e do SESCOOP/GO che-
garam cedo à instituição, arregaçaram as mangas e realizaram o carrega-
mento do caminhão do Dia C Goiás. No veículo, 22,5 toneladas de doa-
ções de cooperativas do Sistema OCB/GO foram levadas para centrais de 
cooperativas de catadores de material reciclável, no Setor Criméia Oeste e 
no Jardim Curitiba 3. 

Naquela manhã, o caminhão desembarcou diante dos olhos atentos 
de dezenas de trabalhadores da reciclagem das duas cooperativas. Eles 
mesmos ajudaram a descarregar as Cestas SomosCoop. A partir daquele 
momento, não se tratava mais apenas da entrega de doações para uma 
população de baixa renda. Estampado nos rostos de cada trabalhador que 
ali estava, o que se via era a alegria de levar para casa um agrado para a 
família. Em cada kit estava também a esperança de que existe um movi-
mento 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 de catadores. Hoje, essas famílias 
terão alimento garantido na mesa”, afirmou o presidente da Central de 
Cooperativas de Goiás (Cooperag), Claubi Teixeira, no momento da entre-
ga das Cestas SomosCoop. 

O presidente da Cooperativa Goiânia Viva, Ildo Sebastião de Souza, 
também destacou a importância das doações de materiais de higiene e 
limpeza para a proteção dos cooperados. “A gente não sabe de onde está 
vindo esse material reciclável que chega na cooperativa. Por isso, preci-
samos dobrar os cuidados (para evitar a contaminação). E graças a Deus 
tem pessoas e instituições, como a OCB/GO, que vêm fazer parceria com a 
gente. A coisa mais importante nesse momento é o sistema de parcerias 
para ajudar essas famílias.”

Esperança vem da intercooperação
Cestas Somoscoop
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GOIÂNIA
A entrega dos 
kits foi realizada 
para cooperativas 
de reciclagem 
cadastradas

APARECIDA DE GOIÂNIA
O pessoal da Coopmego foi parceiro da 
iniciativa e fez o transporte de doações

GOIÂNIA  2
Kits continham materiais que auxiliam na 
proteção contra a contaminação do coronavírus

UNIFORTE
Cooperativa recebeu
as cestas Somoscoop

23
CAMPANHA DIA C 2020



Cestas Somoscoop

24

Centroleite 
A Cooperativa Central de Laticínios de 

Goiás (Centroleite) comprou e arrecadou 
10 mil litros de leite de suas filiais, que 

foram doados para a campanha.

Complem
A Cooperativa Mista dos Produtores de 
Leite de Morrinhos foi responsável pela 

industrialização e envase dos 10 mil litros de 
leite que compuseram as Cestas SomosCoop.

Sicoob Coopercred
A Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão do Vale do 
São Patrício foi responsável 
pela doação de 1 mil litros 
de álcool 70%.

Confira a colaboração de cada cooperativa parceira do 
Sistema OCB/GO na montagem dos kits entregues no projeto 

“Combatendo o vírus, cuidado das pessoas” 
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Coopanest-GO
A Cooperativa 
dos Médicos 

Anestesiologistas de 
Goiás doou 13 mil 
unidades de fraldas 

descartáveis, entregues 
aos trabalhadores da 

reciclagem e à Vila São 
Cottolengo, em Trindade.

Sicoob Engecred
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia 
e Região realizou a doação de 5 mil máscaras faciais de 

tecido 100% algodão.

Unimed Goiânia
A Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho 

Médico fez sua doação em dinheiro, no valor de 
R$ 10 mil, repassados ao Sistema OCB/GO para a 
compra de materiais para as Cestas SomosCoop.

Uniodonto Sul Goiano
A Uniodonto do Sul Goiano Cooperativa 

Odontológica realizou a entrega de 2 mil unidades 
de creme dental para compor as Cestas SomosCoop.
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Cocari
A Cooperativa Agropecuária e Industrial fez a 
doação e entrega de 1.500 pacotes de café em 

pó, de fabricação própria (marca Cocari).

Comigo
A Cooperativa Agroindustrial dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 
entregou 3 mil litros de óleo de soja 

Comigo.

Sicoob Crediadag
A Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão da Grande 

Goiânia repassou 9 mil unidades 
de detergente, num total de 4,5 

mil litros de produto.

Sicoob Goiás Central 
A Cooperativa Central de Crédito 
de Goiás fez a entrega de 3 mil 
unidades de álcool em gel para 
compor as Cestas SomosCoop.
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Cooperabs
A Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Polvilho e Derivados da 
Mandioca da Região do Cará entregou 1.500 produtos do seu portfólio.

Sicoob 
Unicentro 
Brasileira
A Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão Centro 
Brasileira doou um total de 
15 mil sabonetes para ajudar 
na higienização das mãos.

Uniodonto 
Goiânia
A Uniodonto Goiânia - 
Cooperativa de Cirurgiões 
Dentistas doou 1 mil kits 
de higiene bucal. Cada um 
era composto por escova 
de dentes, creme e fio 
dental.
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Bastidores
Para realizar a entrega de 1,5 mil kits para 
trabalhadores de 14 municípios da Grande 
Goiânia e do interior do Estado, o Sistema 

OCB/GO contou com a participação de seus 
colaboradores e outros voluntários. 
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As cooperativas goianas deram um show de participação 
no Dia de Cooperar (Dia C Goiás 2020). De acordo com os 
números finalizados e referentes às ações que tiveram rela-
tórios  finalizados, tivemos o registro de 73 ações espalha-
das em todo o Estado. Elas mobilizaram 1482 voluntários e 
beneficiaram diretamente 47.159 pessoas, e indiretamente 
o número chegou a 61.540 pessoas. No total tivemos 28 
municípios atendidos em Goiás pelas ações do Dia de Coo-
perar, em 2020. Foram eles: Goiânia, Acreúna, Anápolis, Bela 
Vista de Goiás, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Chapadão 
do Céu, Cristalina, Formosa, Goianésia, Inhumas, Ipameri, 
Itaberaí, Itapuranga, Luziânia, Mambaí, Mineiros, Morrinhos, 
Orizona, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Rio Verde, Rubiata-
ba, Silvânia, Urutaí, Valparaíso de Goiás e Vianópolis.

Projetos em Goiás
Resultado da campanha 2020
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Com a participação de 20 voluntárias, a cooperativa realizou 
uma ação para arrecadar fundos para o seu público-alvo. Durante 
o mês de maio, a cada máscara vendida pela Bordana, 1 real foi re-
vertido para as artesãs indígenas e quilombolas Kalunga. Além dis-
so, a cooperativa também mobilizou suas associadas e conseguiu 
a doação de 350 reais. A Bordana também organizou uma cam-
panha no Vakinha e mobilizou suas redes sociais para conseguir 
fundos para o seu público-alvo. A cooperativa acredita que embora 
não tenha atingido a meta inicial de 25 mil, a campanha conseguiu 
arrecadar 18 mil para as artesãs indígenas e quilombolas Kalunga. 
Assim, ao todo, 150 pessoas foram beneficiadas. 

Sororidade e cooperação

BORDANA

O acampamento Mão Amiga, localizado em Trindade (GO), 
recebeu um auxílio importante da Central Sicredi Brasil Cen-
tral, em 2020. Em junho, a cooperativa realizou a ação Juntos 
pela Solidariedade.  A Central Sicredi Brasil Central conseguiu 
arrecadar 45 cestas básicas, 90 litros de leite, 200 quilos de 
verduras e frutas, 45 cestas de materiais de limpeza e 22 litros 
de álcool 70%. Todo o material foi repassado ao seu público-
-alvo, beneficiando 135 pessoas, de 45 famílias. São pessoas 
que vivem abaixo da linha da pobreza e estavam enfrentando 
muita dificuldade.  A ação teve o apoio da ONG Pão com Amor, 
que foi responsável por identificar a comunidade a ser beneficiada com a arrecadação feita pelos cola-
boradores da Central Sicredi Brasil Central. Devido à pandemia, um grupo restrito da cooperativa foi à 
entrega das doações, feita com todos os cuidados necessários. 

Uma mão amiga

CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL 

20   VOLUNTÁRIOS       150  BENEFICIADOS     COMUNIDADE KALUNGA
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Muitas famílias ficaram sem em-
prego e renda durante a pandemia, o 
que sensibilizou a equipe da Cocari, em 
Goiás. A cooperativa optou por pres-
tar auxílio para 289 famílias carentes. 
Para isso, doou 289 cestas básicas que 
somaram 4.763 kg ao todo. Os benefi-
ciados são moradores de cidades que 
fazem parte da Unidade Cerrado da Co-
cari, Cristalina, Campo Alegre de Goiás, 
Santo Antônio do Rio Verde e Silvânia. Como 
praticamente todos os eventos presenciais no 
ano de 2020, a pandemia também obrigou a 
Cocari a realizar a entrega sem sua tradicional 
festa de encerramento da campanha. Mas a co-

operativa contou com o empenho de todos os 
colaboradores com a divulgação, arrecadação e 
também doação. Mas mesmo sem a cerimônia 
de entrega, os voluntários se sentiram com o de-
ver cumprido e a certeza de que cooperar pode 
fazer a diferença.

Ajuda em tempos 
de pandemia

COCARI

50  VOLUNTÁRIOS       250  BENEFICIADOS           CRISTALINA

33
CAMPANHA DIA C 2020



Em determinados momentos quem mais preci-
sa de um apoio está mais perto do que percebemos. 
Foi com essa astúcia que a Cohacasb-GO realizou sua 
ação do Dia C em 2020. Com o início da pandemia, 
os colaboradores que estavam executando uma obra 
da cooperativa tiveram que paralisar suas atividades. 
A partir disso, a cooperativa criou uma campanha de 
arrecadação de cestas básicas para serem repassadas 
para os trabalhadores com menor remuneração.  Na 

ação foram beneficiadas 330 pessoas ao todo. O 
montante arrecadado chegou a 400 kg de produtos 
para cesta básica. Trinta e cinco voluntários participa-
ram da ação. A entrega das cestas básicas foi realiza-
da na sede da Cohacasb-GO em junho. 

Ajuda para quem 
está próximo

COHACASB GO

COOPERABS

Com a impossibilidade da aglomeração de públi-
co em eventos e shows artísticos em 2020, devido à 
pandemia, o jeito foi amenizar a vontade das pessoas 
em curtirem seus cantores e cantoras favoritos pela 
internet, por meio das chamadas “lives”. Alguns artis-
tas aproveitaram a oportunidade para realizar proje-
tos sociais. Foi em uma dessas ações que a Coopera-
bs se tornou parceira e realizou seu projeto do Dia C 
Goiás 2020 . Durante a live de música sertaneja cha-
mada  “Buteco em Casa”, do cantor Gusttavo Lima, a 
Cooperabs fez a doação de 1 tonelada dos produtos 
produzidos pela cooperativa, como farinha de man-

dioca, polvilho e tapioca. A entrega de tudo que foi 
arrecadado foi feita pela equipe do cantor, que fez a 
distribuição das doações para instituições parceiras. 
A cooperativa afirma que 650 pessoas foram benefi-
ciadas diretamente com a iniciativa. Cinquenta e dois 
voluntários participaram da ação da Cooperabs. 

Música e 
cooperação

96  VOLUNTÁRIOS       650  BENEFICIADOS           BELA VISTA

50  VOLUNTÁRIOS       330  BENEFICIADOS           GOIÂNIA
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Há sete anos que a Coopanest-GO auxilia, 
em ações do Dia C Goiás, idosos e famílias de 
baixa renda, com a entrega de fraldas geriátri-
cas, em quantidade suficiente para que possam 
passar o mês com tranquilidade. Em 2020, be-
neficiou 55 famílias, doando um fardo de fraldas 
mensalmente. Ao todo, durante o ano de 2020, a 
cooperativa doou um total de 41.580 unidades 
de fraldas descartáveis geriátricas. A Coopanest-
GO contou com a colaboração de 60 voluntários 
no Projeto Doe Fraldas.

Projeto 
Doe Fraldas

COOPANEST-GO

60  VOLUNTÁRIOS       50  BENEFICIADOS           GOIÂNIA
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O projeto da Cooperbana em 2020 começou 
quando associados da cooperativa conheceram o 
Núcleo Esperança, em Anápolis. Uma sociedade ci-
vil, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que 
tem por finalidade arrecadar doações e dar suporte 
para as famílias de crianças e adolescentes que rea-
lizam tratamento contra o câncer. Com a pandemia, 
a dificuldade dessas famílias aumentou, elas não 
poderiam abandonar o tratamento e estavam com 
dificuldades em manter a alimentação. 

Para colaborar, a Cooperbana realizou uma cam-
panha de doação de leite para estas famílias. Foram 
realizadas duas datas para entregas dos leites arre-
cadados, para que seu consumo fosse imediato, de-
vido à sua necessidade. Entre os dias 08 de abril e 30 
de abril, a cooperativa doou 1.032 litros de leite a 48 
famílias, residentes em Anápolis, Goiânia, Aparecida 
de Goiânia, Trindade, Bonfinópolis e Senador Cane-
do, chegando a impactar positivamente mais de 150 
pessoas. 

Movidos pela esperança

COOPERBANA

50  VOLUNTÁRIOS       150  BENEFICIADOS           ANÁPOLIS
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A Cooperbelgo realizou quatro ações dentro do 
Dia C Goiás 2020. A primeira delas foi a doação de 
10 cestas básicas, em maio, para a Congregação das 
Irmãs Franciscanas Nossa Senhora da Rainha da 
Paz, que possui um cadastro de pessoas carentes 
em Bela Vista de Goiás. Participaram 6 voluntários 
da cooperativa nesta ação.

Já no mês de junho, a Cooperbelgo promoveu 
uma campanha de coleta de embalagens vazias de 
agrotóxicos. A ação foi realizada em parceria com 
a Prefeitura de Bela Vista e a AGERPA (Associação 
Goiana dos Empresários Revendedores de Produtos 
Agropecuários). O ponto de coleta foi no estacio-

namento da Loja Agropecuária da Cooperbelgo. O 
objetivo da ação foi dar a destinação correta para as 
embalagens, preservando o meio ambiente. 

Ainda em junho, a cooperativa também realizou 
a doação de 100 cobertores para famílias carentes. 
A distribuição do material foi feita pela Secretaria de 
Ação e Promoção Social. Em outubro, no mês das 
crianças, a cooperativa entregou 60 livros e brin-
quedos novamente para a Congregação das Irmãs 
Franciscanas Nossa Senhora da Rainha da Paz, desta 
vez, repassando às crianças carentes. O material foi 
arrecadado pela cooperativa por meio de uma cam-
panha realizada entre os meses de agosto e outubro.  

Cooperação com a vida e com o meio ambiente

COOPERBELGO

20  VOLUNTÁRIOS       181  BENEFICIADOS           BELA VISTA 
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O Centro Terapêutico Fica Vivo, em Silvânia, é uma 
entidade que sobrevive de doações. Trabalha na recu-
peração de dependentes químicos sem condições de 
pagar um tratamento. A cooperativa Coopersil já co-
nhecia bem a realidade do local por ter desenvolvido 
projetos anteriormente e decidiu retomar a parceria 
no Dia de Cooperar 2020.    Em ano de pandemia, a 
cooperativa não pode realizar eventos como anterior-
mente, por isso, decidiram juntamente com a direção 
do Centro Terapêutico Fica Vivo, avaliar as maiores 
necessidades da entidade naquele momento. 

 Assim a Coopersil doou para a entidade produ-
tos de higiene e alimentação que supriu suas ne-
cessidades por 4 meses. O projeto da cooperativa 
beneficiou diretamente 12 pessoas. 

Do lado da vida

COOPERSIL

COOPERVI

Os associados da Coopervi gostariam de ter reali-
zado o evento que normalmente fazem todos os dias, 
dentro da campanha do Dia C Goiás. A cooperativa 
geralmente é parceira da Apae de Vianópolis e cola-
bora com a instituição. Mas se neste ano de pandemia 
não foi possível realizar um evento de entrega, a cola-
boração se manteve firme. E em 2020, por um motivo 
especial: a reforma do prédio da Apae local.  Para isso, 
a cooperativa mobilizou seus associados para doarem 
o valor da ajuda em litros de leite, o total arrecadado 
foi convertido em dinheiro e entregue para a insti-
tuição. A entrega foi realizada em junho. A quantia 
doada foi fundamental para a conclusão do prédio, 
onde 33 crianças e adolescentes são atendidos. 

Amigos da Apae

6  VOLUNTÁRIOS       12  BENEFICIADOS           SILVÂNIA

8  VOLUNTÁRIOS       33  BENEFICIADOS           VIANÓPOLIS
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Além da higiene das mãos, o uso de máscaras 
se firmou como medida de prevenção para evitar 
o contágio pelo Covid-19. Nesse sentido, o Sicoob 
Centro-Sul promoveu um projeto de doação de 
máscaras de tecido reutilizáveis nas comunidades 
onde a cooperativa está presente: Morrinhos, Água 
Limpa, Pontalina, Caldas Novas, Buriti Alegre, Co-
rumbaíba, Edealina, Marzagão, Rio Quente e Ouvi-
dor. A ação acabou beneficiando dez mil pessoas, 
entre instituições filantrópicas, Secretaria Municipal 
de Saúde, igrejas, assistência social, abrigos de ido-
sos, escolas e a comunidade carente em geral.

Além disso, a cooperativa também distribuiu, 
em parceria com a empresa cooperada Super Sol, 

120 frascos de 500ml de álcool em gel, destinados a 
casas de apoio de idosos. Para o Sicoob Centro-Sul, 
cooperar é contribuir para um mundo mais saudável 
e melhor para todos. Em toda a ação, 28 voluntários 
estiveram envolvidos. 

Proteção ampliada

SICOOB CENTRO-SUL

28  VOLUNTÁRIOS       10 MIL  BENEFICIADOS           MORRINHOS
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A Comigo realizou uma ação de apoio às es-
colas de Rio Verde como parte de seus proje-
tos para o Dia de Cooperar (Dia C Goiás 2020). 
As escolas são apadrinhadas pela cooperativa 
e foram escolhidas para apoio com materiais 
e reformas estruturais. Também foram feitas a 
compra de uma geladeira, um ar-condicionado, 
um equipamento de som, instalação de tubula-
ção de gás, cobertura metálica, corrimão, guarda 
corpo e blindex.

Foram beneficiadas três escolas municipais de 
Rio Verde: Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Dr. Checo Edsel Emrich Portilho, Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Dona Josefina e Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Odélio Guerra. 
Ao todo, 1550 crianças foram beneficiadas.

A Comigo também realizou a entrega de 
1627 cestas básicas. Foram montados locais 
estratégicos em cada loja da cooperativa, para 
a arrecadação dos alimentos e montagem das 
cestas básicas. A campanha foi realizada nas 15 
unidades da cooperativa, sendo elas: Acreúna, 
Caiapônia, Caçu, Indiara, Iporá, Jandaia, Jataí, 
Montes Claros, Montividiu, Palmeiras, Paraúna, 
Piranhas, Rio Verde, Santa Helena e Serranópolis. 
A maioria dos municípios realizou as entregas 
na comunidade, atendendo as famílias carentes 
que mais precisavam nesse momento de pande-
mia. Ao todo, 2500 pessoas foram beneficiadas.

Ainda como ação durante o Dia C 2020, a Co-
migo realizou uma campanha de arrecadação 
de agasalhos. Foram montados pontos de coleta 

nas lojas da cooperativa em várias cidades. Ao 
todo foram arrecadadas 1000 peças entre aga-
salhos, edredons, cobertores e roupas.

Cada município envolvido realizou a doação 
para uma entidade diferente. Acreúna doou para o 
Projeto dos Vicentinos. Caiapônia atendeu o Cen-
tro Espírita da cidade. Paraúna realizou a doação de 
cobertores para o Fundo Municipal de Assistência 
Social. Rio Verde dividiu o que foi arrecadado para 
a Clínica de Recuperação Renascer, Clínica Recanto 
de Paz, Amigos contra Fome de Rio Verde e Rota-
ract. Serranópolis fez a entrega dos agasalhos para 
a Assistência Social do município. Ao todo, 1200 
pessoas foram beneficiadas. 

E a Comigo não parou por aí. Como parcei-
ra da cooperativa, a Alltech do Brasil realizou a 
compra de 3.108 litros de leite para doar para 
entidades de Rio Verde, buscando apoiar famí-
lias carentes no momento da pandemia. A verba 
veio das vendas de produtos realizadas nos me-
ses de maio e junho nas lojas da Comigo. 

Um ano repleto de 
cooperação

COMIGO
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As entidades beneficiadas foram da cidade 
de Rio Verde, sendo elas: ABAS – Associação 
Beneficente Auta de Souza, ABAL – Associa-
ção Beneficente André Luiz, Associação Amigos 
Contra Fome, Coordenação de Saúde Mental e 
Hospital do Câncer de Rio Verde. No total o nú-
mero de pessoas beneficiadas foi de 2000 pes-
soas. O leite foi adquirido dos próprios produto-
res da Comigo, fortalecendo ainda a produção 
de leite da região. 

Proteção
Em julho, a Comigo realizou a doação de 600 

frascos de álcool em gel. Os produtos foram ce-
didos pela empresa Ouro Fino e foram entre-
gues pela cooperativa para a Associação Bene-
ficente Auta de Souza, Associação Beneficente 
André Luiz, Comunidade Terapêutica Genesis, 
Comunidade Terapêutica Nova Vida, Centro de 
Recuperação Recanto de Paz e Comunidade Te-
rapêutica Renascer. O número total de pessoas 
beneficiadas foi de 250 pessoas.

Cestas básicas
A Comigo também apoiou o Comitê de En-

frentamento Social e Econômico ao Corona-
vírus de Rio Verde. A cooperativa realizou a 
compra de 350 cestas básicas para doação. A 
integração e disponibilidade da equipe na en-
trega, representando a cooperativa foi de suma 
importância. Em outra parceria, desta vez com a 
ITALAC, em agosto, a Comigo recebeu uma doa-
ção de 3 mil litros de leite para serem doados a 
entidades. O produto foi distribuído entre as 14 
unidades da Comigo, cada uma delas escolheu 
uma entidade  local para ser beneficiada. 

242 VOLUNTÁRIOS    10.900  BENEFICIADOS    RIO VERDE E ACREÚNA
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Na cidade de Goianésia o Sicoob Coopercred re-
alizou o projeto Cooperar é solidarizar com amor!  
A cooperativa arrecadou 414 pacotes de fraldas, 72 
esponjas de banho, 2 shampoos de 5 litros, 3 con-
dicionadores de 5 litros, 30 unidades de hidratan-
te corporal, 150 litros de água sanitária, 60 litros de 
desinfetante, 20 kg de sabão em pó. Todo o material 
foi doado para duas entidades: Lar do Idoso São Vi-
cente De Paulo e Lar do Idoso Francisco Quagliato. Ao 
todo, 110 pessoas foram beneficiadas.  Na entrega do 
material, a cooperativa se preocupou em não gerar 
aglomeração, participaram 7 voluntários e cuidados 
de higienização foram tomados.  Quando se tem a in-
tenção de ajudar não há barreiras que impeçam.

Cuidado e carinho
SICOOB COOPERCRED

10  VOLUNTÁRIOS       101  BENEFICIADOS           GOIANÉSIA
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A cooperativa Sicoob Credi-Rural realizou três ações 
dentro do Dia de Cooperar 2020. Durante a pandemia, 
os hospitais operaram com capacidade máxima nas 
Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Sabendo dis-
so, a cooperativa doou um leito de UTI para o hospital. 
Além disso, doou também alimentos que ajudaram a 
unidade a fornecer 500 refeições diárias. 

Outra ação desenvolvida no Dia C Goiás 2020 pelo 
Sicoob Credi-Rural foi a doação de material de cons-
trução para a reforma da sede da Associação Benefi-
cente Auta de Souza (ABAS). O objetivo foi melhorar a 
infraestrutura da entidade, que presta serviço de au-
xílio e moradia para 53 idosos. A cooperativa também 
doou alimentos para a Associação. 

Mas a cooperação em 2020 realizada pela coopera-
tiva não parou por aí, eles também doaram alimentos 
e roupas de cama para a Associação Beneficente An-
dré Luiz - Lar dos Vovôs, também em Rio Verde. Be-
neficiaram, assim, 49 idosos que vivem na instituição. 

Cooperação 
em dose tripla

SICOOB CREDI-RURAL

28  VOLUNTÁRIOS       10 MIL  BENEFICIADOS           MORRINHOS
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Amenizar os impactos sociais causados pela pan-
demia, esse foi o objetivo principal do Sicoob Empre-
cred quando realizou uma ação de doação de toalhas 
de banho e tecidos para confecção de lençóis ao Lar 
São Vicente de Paula, em Goianésia. A iniciativa ge-
rou mais conforto e higiene, beneficiando 80 idosos 
que moram na instituição. Esta não foi a primeira vez 
que a cooperativa colaborou com o Lar São Vicente 
de Paula, em edições anteriores do Dia C, já realizou 
inclusive um projeto de reforma do local. O que mos-
tra a importância de ações que promovam a melhoria 
perene da qualidade de vida das pessoas.

Solidariedade em foco

SICOOB EMPRECRED

SICOOB EMPRESARIAL

Pelo segundo ano consecutivo o Sicoob Empresarial rea-
liza uma ação em prol da Associação Beneficente André 
Luiz (Abal) - o Lar dos Vovôs de Rio Verde. A iniciativa foi o 
resultado de uma campanha de quase dois meses do Si-
coob Empresarial, na mobilização de cooperados, por meio 
de mensagens de celular e e-mail. A ação teve uma gran-
de sensibilização de associados.  A cooperativa conseguiu 
arrecadar o valor de R$12.711,25 em dinheiro, que foram 
revertidos em materiais de limpeza, lavanderia, higiene 
pessoal e fraldas, itens de grande utilidade para a institui-
ção. O Sicoob Empresarial também doou 87 kits contendo 
lençol, fronha, cobertor e toalha no valor de R$10 mil reais.

Cooperando com 
quem mais precisa

3  VOLUNTÁRIOS       80  BENEFICIADOS           GOIÂNIA

30  VOLUNTÁRIOS       87  BENEFICIADOS           RIO VERDE
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O Sicoob Goiás Central fez a doação de três mil 
unidades de álcool 70% para o Dia C Goiás 2020. 
A Central, que é parceira do Dia C desde a primeira 
edição em 2014, apoiou a ação liderada pelo Sistema 
OCB/GO. O apoio viabilizou a aquisição de itens que 
compuseram 1.500 kits que o Sistema OCB/GO doou 
às cooperativas de reciclagem de Goiás. Além de álco-
ol 70% doado pelo Sicoob Goiás Central, os kits con-
tinham máscaras, alimentos não perecíveis, material 
de higiene pessoal (como sabonetes, escova e creme 
dental), entre outros itens. 

Todos juntos pelo bem

SICOOB GOIÁS CENTRAL

SICOOB DO VALE

A pandemia causou a perda de emprego e renda 
de muitas famílias em todo o Brasil. Para minimizar o 
problema de maneira local, o Sicoob do Vale realizou a 
mobilização de seus associados para que doassem ali-
mentos para serem repassados a pessoas carentes. A 
ação foi realizada nas cidades de Itapuranga e Rubia-
taba.  Durante duas semanas, os voluntários da 
cooperativa entraram em contato telefônico com os 
associados convidando para participar da ação do Dia 
de Cooperar, doando alimentos não-perecíveis. Parti-
ciparam da ação 62 voluntários, eles colaboraram na 
mobilização e também na entrega das cestas básicas.  

Ao todo, 100 famílias foram beneficiadas diretamen-
te. 

Mobilização 
na hora certa

2  VOLUNTÁRIOS        3 MIL  BENEFICIADOS           GOIÂNIA

62  VOLUNTÁRIOS       100  BENEFICIADOS           RUBIATABA / ITAPURANGA
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O Sicredi Planalto Central realizou mais de 30 
ações durante o Dia de Cooperar (Dia C Goiás 2020), 
beneficiando mais de 9 mil pessoas nas comunida-
des onde a cooperativa está presente.

 As ações foram realizadas em maio nas cidades de 
Cristalina, Luziânia, Ipameri, Pires do Rio, Campo Ale-
gre de Goiás, Catalão, Silvânia, Orizona, Posse, Mambaí, 
Valparaíso de Goiás,  Urutaí e Formosa. 

Para o presidente da Sicredi Planalto Central, Pedro 
Caldas, o que se percebeu na edição deste ano é que o 
compromisso com os princípios cooperativistas não se al-
tera diante de adversidades, pandemia, da preocupação e 
necessidade de ajudar o próximo e fazer a diferença. “Mui-
to pelo contrário. Nosso espírito de colaboração e solida-
riedade não muda, e  o que é primordial, se mostra mais 
sólido, mas sem esperar resultados em benefício próprio 
ou lucro como acontece em outros modelos de institui-
ções financeiras. Com uma cooperativa forte, consegui-
mos dar acesso ao associado e sua comunidade, seme-
ando dignidade econômica, social e tudo o que precisam 
neste momento para uma retomada mais breve e como 
sempre, de mãos dadas, crescendo juntos”, afirma.

CONFIRA AS AÇÕES:
Cristalina: a cooperativa doou cestas básicas e 
produtos de higiene, beneficiando diretamente 640 
pessoas com 2080 kg de alimentos e 1120 litros de 
produtos de limpeza (água sanitária e desinfetante). 
Luziânia: Foram doadas cestas básicas e produtos 
de higiene, beneficiando diretamente 780 pessoas 
com 2535 kg de alimentos e 585 litros de produtos 
de limpeza (água sanitária e desinfetante).
Ipameri: Foram doadas cestas básicas e produtos 
de higiene, beneficiando diretamente 500 pessoas 
com 2200 kg de alimentos, 1080 unidades de pro-

dutos de higiene pessoal. 
Pires do Rio: Foram doadas cestas básicas, álcool 
em gel, máscaras e produtos de higiene, benefician-
do diretamente 800 pessoas com 700 kg de alimen-
tos, 150 litros de álcool, 115 litros de produtos de 
limpeza (água sanitária e desinfetante) e 1000 uni-
dades de máscaras. 
Campo Alegre de Goiás: Foram doadas cestas 
básicas e produtos de higiene, beneficiando direta-
mente 160 pessoas com 720 kg de alimentos e 80 
litros de produtos de limpeza (água sanitária e de-
sinfetante). 
Catalão: Foram doadas cestas básicas e produtos 
de higiene, beneficiando diretamente 550 pessoas 
com 1650 kg de alimentos, 130 litros de álcool em 
gel, 100 litros de produtos de limpeza (água sanitá-
ria e desinfetante) e 400 unidades de máscaras.
Silvânia: Foram doadas cestas básicas benefician-
do diretamente 280 pessoas com 1062 kg de ali-
mentos. Também foram doadas máscaras para vo-
luntários e trabalhadores que atuam na limpeza da 
cidade, beneficiando diretamente 75 pessoas com 
315 unidades de máscaras. 
Orizona: Foram doadas cestas básicas e produtos 

Compromisso com 
o cooperativismo

SICREDI PLANALTO CENTRAL  
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de higiene, beneficiando diretamente 448 pessoas 
com 1680 kg de alimentos e 2240 litros de produtos 
de limpeza (água sanitária e desinfetante). 
Posse: Foram doados colchões, cobertores e ma-
teriais de construção, beneficiando diretamente 20 
pessoas com 9 colchões e 10 cobertores. Além disso, 
foram doadas cestas básicas e produtos de higiene, 
beneficiando diretamente 460 pessoas com 1914 kg 
de alimentos, 60 litros de álcool e 240 litros de pro-
dutos de limpeza (água sanitária e desinfetante). 
Mambaí: Foi instalada uma barreira sanitária na en-
trada da cidade por 15 dias em 24 h ininterruptas com 
profissionais da área da saúde e vigilância sanitária, vi-
sando minimizar os riscos de circulação de pessoas e 
veículos que possam infectar a população. Foram do-
adas máscaras, beneficiando diretamente 240 pessoas.
Também foram doados Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI) para os profissionais da área da saúde.

Valparaíso de Goiás: Foram doadas cestas bá-
sicas e produtos de higiene, beneficiando direta-
mente 1600 pessoas com 4000 kg de alimentos e 
320 litros de produtos de limpeza (água sanitária e 
desinfetante).  
Urutaí: Foram doadas cestas básicas e produtos de 
limpeza beneficiando diretamente 120 pessoas com 
800 kg de alimentos e 80 litros de material de limpeza.
Formosa: Foram doadas frutas, verduras e kits de 
higiene pessoal para a entidade Mãe da Esperan-
ça, beneficiando diretamente 30 pessoas com ne-
cessidades especiais. Também foram doadas cestas 
básicas para os garis que tiveram suas jornadas de 
trabalho reduzidas ou que precisaram ficar em casa 
devido a pandemia, beneficiando diretamente 50 
pessoas. Na cidade, ainda foram doadas cestas bá-
sicas, frutas e verduras para o asilo Santa Mônica, 
beneficiando diretamente 24 pessoas. 

410  VOLUNTÁRIOS     9.261  BENEFICIADOS       
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GOIÂNIA, FORMOSA, CRISTALINA, MAMBAÍ, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CATALÃO, ORIZONA,
 LUZIÂNIA, SILVÂNIA, URUTAÍ, VALPARAÍSO DE GOIÁS, PIRES DO RIO, POSSE E IPAMERI



A Sicredi Celeiro Centro Oeste mobilizou mais de 
100 voluntários em seis cidades goianas: Chapadão 
do Céu, Mineiros, Anápolis, Itaberaí, Inhumas e Po-
rangatu. Os donativos arrecadados foram entregues 
a sete instituições assistenciais e a famílias carentes 
dessas regiões do Estado. 

O presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jai-
me Antônio Rohr, afirmou que a pandemia trouxe 
um desafio ainda maior do quanto o segmento pode 
contribuir para superar desafios atuais e futuros nas 
suas comunidades. “Toda essa mobilização em nos-
sas agências mostra como nossos colaboradores 
têm no seu DNA valores que vem de berço, religio-
sidade, família, solidariedade, inclusão social e, estão 
engajados na construção de um mundo mais justo, 

solidário e feliz, com um horizonte de oportunidades 
para todos. Cada um de nós foi e pode ser o milagre 
onde quer que estejamos. Não precisamos esperar 
o milagre acontecer. Que possamos realizar muitos 
milagres, pois amor, carinho, afeto, ética e senso de 
justiça nos norteiam para mudarmos o ambiente 
onde as pessoas vivem”, ressalta.

DNA da cooperação

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

162  VOLUNTÁRIOS       7.008  BENEFICIADOS           
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RUBIATABA, ITAPURANGA, CHAPADÃO DO CÉU, INHUMAS, ITABERAI, PORANGATU, MINEIROS, ANAPÓLIS



O Dia C tem a força de mobilizar os cooperados 
e colaboradores nas cooperativas. A equipe da Uni-
med de Catalão fez uma sensibilização em todos os 
departamentos e a partir disso foram selecionados 
quatro projetos sociais da cidade para que pudes-
sem ter apoio no Dia C Goiás 2020. 

A cooperativa então iniciou uma campanha para 
arrecadar alimentos, roupa e itens de higiene. A en-
trega das doações foi acompanhada de represen-
tantes de cada uma das equipes, para evitar aglo-
merações. Cinquenta pessoas foram beneficiadas 
diretamente. 

A palavra é: mobilização

UNIMED DE CATALÃO

50  VOLUNTÁRIOS       50  BENEFICIADOS           CATALÃO
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A Unimed Rio Verde realizou três ações durante 
o Dia de Cooperar (Dia C Goiás 2020).  Uma delas foi 
a intercooperação com a Coop Recicla Cooperativa 
de Reciclagem, de Rio Verde. Foram doadas 10 ces-
tas básicas (com um kit de higiene, incluindo álcool 
em gel) para ajudar os associados da cooperativa de 
reciclagem, por conta da pandemia. Para a coopera-
tiva de reciclagem o apoio veio em boa hora, já que 
a cooperativa com a pandemia o volume de material 
reciclável das empresas parceiras caiu consideravel-
mente.

 Outra ação beneficiou a Associação de Apoio ao 
Menor Joana D’Angelis, também de Rio Verde. Foram 
doadas 38 cestas básicas para a instituição. A ajuda 
foi dada às famílias de 38 alunos, durante 3 meses, 
que tiveram suas rendas afetadas pela pandemia. 

A Unimed Rio Verde apoiou o público de terceira 
idade. A ação foi desenvolvida junto à Associação 
Beneficente Auta de Souza e Associação Beneficen-

te André Luiz. Foi realizada a doação de produtos de 
limpeza para o combate à pandemia. Ao todo fo-
ram beneficiadas 150 pessoas. A ação, que ocorreu 
no mês de junho, levou um total de 500 máscaras, 
38 litros de água sanitária, 290 aventais, 1000 lu-
vas descartáveis e 4 bombas de pulverização para 
realizarem uma higienização mais eficaz e assertiva, 
preservando a saúde dos idosos, que são grupo de 
risco da pandemia do novo coronavírus.

Unidos vencemos

UNIMED RIO VERDE

10  VOLUNTÁRIOS       189  BENEFICIADOS           RIO VERDE
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As doações realizadas pela Uniodonto Goiânia 
começaram a ser feitas no final de maio. Em 1º de 
junho, 146 quilos de macarrão e 90 quilos de molho 
foram entregues aos abrigos Solar Colombino Au-
gusto de Bastos, no Parque Amazônia em Goiânia, e 
na Casa Silvestre Linares, no Jardim Buriti Sereno em 
Aparecida de Goiânia. Os dois locais são instituições 
filantrópicas de longa permanência para idosos. A 
Casa Silvestre Linares também acolhe portadores de 
transtornos mentais.

A Uniodonto Goiânia também participou da ini-
ciativa que fez parte do Dia C Goiás 2020 promovido 
pelo Sistema OCB/GO, com o tema “SomosCoop – 
Combatendo o vírus, cuidando das pessoas”.  Nela 
1,5 mil cestas foram montadas e foram distribuídas 
para trabalhadores de cooperativas de recicláveis 
em 14 municípios. 

A Conselheira de Odontologia Preventiva da 
Uniodonto Goiânia, Mayra Jubé, pensou então em 
reforçar essas cestas com alimentos que são mui-

to utilizados por estes abrigos, mas que não faziam 
parte da cesta, o macarrão e o molho de tomate. A 
campanha foi lançada e os cooperados Uniodonto 
Goiânia mostraram toda sua generosidade. “Quero 
deixar aqui toda a minha gratidão aos trinta coo-
perados da Uniodonto Goiânia que abraçaram esta 
causa, porque não é simplesmente entregar um pa-
cote de macarrão. É, na verdade, um processo que vai 
muito além disso, o qual começa com a boa vontade 
de comprar os produtos e ir à sede para entregar. 
Isso é doação de tempo, doação de bons pensamen-
tos, é doação de amor. São anjos que escolheram 
pensar no próximo, um próximo que a gente nem 
conhece”, comemorou Mayra.

Doação de tempo, bons 
pensamentos e amor

UNIODONTO GOIÂNIA

60  VOLUNTÁRIOS       1.600  BENEFICIADOS           GOIÂNIA
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A Cooperativa Agropecuária Mista de Pira-
canjuba preocupada com o contexto de pan-
demia de Covid 19 e com a saúde de seus co-
laboradores e cooperados realizou a entrega 
de kits de prevenção ao coronavírus. Cada kit 
continha álcool em gel e máscaras. Ao todo fo-
ram 800 kits. Foram entregues também 3000 
máscaras de prevenção ao covid-19. Os kits 
foram entregues nos municípios de Piracanju-
ba, Hidrolândia e Bela Vista de Goiás. Foram 
beneficiados colaboradores e seus familiares. 
Além deles, cooperados produtores de leite. 
Uma equipe de dez voluntários participou da 
montagem dos kits. Outros 28 motoristas fo-
ram os responsáveis por fazer a entrega dos 
kits nas propriedades rurais.

Prevenção à covid 

COAPIL

O Sicoob Juriscredcelg realizou a Campanha 
Quarentena do Bem como ação do Dia de Coo-
perar (Dia C Goiás 2020). A cooperativa envol-
veu associados, colaboradores e membros do 
conselho que totalizaram em torno de 120 vo-
luntários envolvidos no projeto. A ação de arre-
cadação de alimentos não perecíveis, materiais 
de limpeza, fraldas geriátricas e brinquedos foi 
realizada durante todo segundo semestre de 
2020 e a distribuição em dezembro. As insti-
tuições e famílias beneficiadas são de Goiânia e 
Região Metropolitana. 

Quarentena do bem

SICOOB JURISCREDCELG                                                                                                                                    
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Em parceria com os seus associados, o 
Sicoob UniCentro Brasileira doou mais de  
R$ 1 milhão para o Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). A 
campanha “Juntos pelo HC-UFG contra a co-
vid-19” foi idealizada pelo Centro Acadêmico 
de Medicina da UFG e recebeu contribuições 
entre os dias 15 de abril e 22 de maio de 
2020. As doações chegaram em um momen-
to fundamental, quando o hospital dispunha 
de apenas um leito de UTI desocupado, se-
gundo informações da Secretaria de Saúde 
de Goiânia, na época. Entre os novos equi-

pamentos doados ao HC-UFG, estão 20 ven-
tiladores mecânicos, 12 monitores multipa-
ramétricos e aparelhos de ultrassonografia, 
raio-x e ecocardiograma. Vale ressaltar que 
a UFG produziu os ventiladores, fomentando 
assim o desenvolvimento tecnológico regio-
nal, além de otimizar o prazo de entrega.

A campanha arrecadou mais de R$ 1 mi-
lhão, doados pela cooperativa Sicoob Uni-
Centro Brasileira, seus associados, entidades 
parceiras e pela comunidade geral. A inicia-
tiva foi idealizada pelo Centro Acadêmico de 
Medicina da UFG e recebeu também o apoio 
do Bancoob, Associação Médica de Goiás, 
Conselho Regional de Medicina, Unimed 
Goiânia e Coopanest-GO.

Com 28 anos de uma sólida trajetória e 
mais de R$ 3 bilhões em ativos, a Sicoob Uni-
Centro Brasileira é constituída por mais de 
37 mil associados, atuando nos Estados de 
Goiás, Tocantins e São Paulo, além do Distri-
to Federal.

R$ 1 milhão em
benefício do 
Hospital das 
Clínicas da UFG

SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
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Aprender sobre educação financeira, empreendedorismo e co-
operativismo com lives de um especialista nos assuntos. Brincar e, 
por meio de livros, aprofundar os conhecimentos de forma lúdica. 
Cooperar e, em conjunto, celebrar o Dia Mundial do Cooperativis-
mo, com informação de qualidade e sorteio de brindes. Este é o 
Projeto ABC, desenvolvido pelo Instituto Sicoob Central Uni. A ideia 
foi trabalhar educação financeira, empreendedorismo e coopera-
tivismo em todas as faixas etárias. Devido à pandemia do corona-
vírus, o projeto foi realizado de forma on-line no ano de 2020. As 
lives foram transmitidas nos dias 1º, 2 e 3 de julho, com palestras de 
Fernando Albuquerque, diretor da Maximiza Resultados, que possui 
notória experiência em conteúdos com foco em resultados. A lives 
foram disponibilizadas no canal do Youtube do Instituto Sicoob Na-
cional.

Projeto ABC on-line

SICOOB UNI

O Sicredi Cerrado GO promoveu ações em 
mais de 14 municípios goianos. Em Rio Verde, 
por exemplo, contemplaram desde a doação de 
cestas básicas que atenderam mais de 90 famí-
lias da região a mutirão para doação de sangue. 
Entre os projetos, destaque para o incentivo a 
doações através de transações bancárias junto 
à rede de parceiros e associados. A estratégia 
evitou deslocamento e aglomerações, com os 
recursos doados revertidos para a aquisição de 
máscaras de proteção, álcool gel e alimentos 
não perecíveis. Para o presidente da Sicredi Cer-
rado GO, Zeir Ascari o desenvolvimento social 
faz parte da essência cooperativista. “Procura-
mos, sempre que possível, cooperar com quem 

mais precisa e envolver os associados, pois eles 
são a razão principal da Cooperativa existir.  E 
em meio as doações, alguns colaboradores, in-
clusive, escreveram cartas com mensagens de 
esperança para entregar junto aos donativos. 
Vale ressaltar que todos os cuidados de higiene 
e assepsia  foram adotados – do recebimento 
das doações a entrega desses itens”, explica. As 
ações do Sicredi Cerrado GO envolveram 163 
voluntários e beneficiaram mais de mil famílias. 

Essência cooperativista

SICREDI CERRADO GO
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Cento e dezenove coope-
rados de Morrinhos e de oito 
Filiais da Cooperativa (Aloân-
dia, Água Limpa, Buriti Alegre, 
Caldas Novas, Edealina, Edéia, 
Goiatuba e Pontalina) aderi-
ram à campanha do Dia C da 
Complem e doaram juntos 
10.556 litros de leite cru que, 
após serem industrializados 
pela cooperativa, foram dis-
tribuídos de acordo com o to-
tal arrecadado em cada mu-
nicípio. Em Morrinhos, quatro 
instituições foram beneficia-
das: Sociedade São Vicente de 
Paulo, o Lar Espírita dos Idosos José Passos, Casa Lar Infância Protegida, na Vila Santos Dumont e 
Associação Casa Espírita da Prece. Ao todo, 1,5 mil pessoas foram beneficiadas. 

Arrecadação e distribuição de leite

COMPLEM 
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COOPERATIVAS PARTICIPANTES DA 
CAMPANHA DIA C GOIÁS 2020
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Bordana 
COOPERATIVA DE TRABALHO 
DE PRODUÇÃO DE BORDADO MANUAL 
E ARTESANATO DO CERRADO GOIANO
Página 32

Central Sicredi Brasil Central 
Central Sicredi Brasil Central 
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, 
POUPANÇA E INVESTIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL, 
GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS
Página 32

Centroleite **
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DE GOIÁS
Página 22 

Coapil *
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE PIRACANJUBA
Página 52

Cocari **
COCARI COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Página 33

Cohacasb-GO 
COOPERATIVA HABITACIONAL 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOLIDÁRIA DE GOIÁS
Página 34

Complem * / **
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES
DE LEITE DE MORRINHOS
Página 55

Comigo **
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO
Páginas 40 e 41

Coopanest-Go**
COOPERATIVA DOS MÉDICOS 
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
Página 35

Cooperabs **
COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS 
PRODUTORES DE POLVILHO E DERIVADOS 
DA MANDIOCA DA REGIÃO DO CARÁ
Página 34

Cooperbana 
COOP. DE SERV. E CONSUMO DOS BANCÁRIOS, 
ECONOMIÁRIOS, EX BANCÁRIOS, EX-ECONOMIÁRIOS 
E PREST. DE SERV A INST. FINAN. E BANCOS DE 
ANÁPOLIS/GO E REGIÃO
Página 36

Cooperbelgo 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 
DE BELA VISTA DE GOIÁS
Página 37

Coopersil 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
MISTA DOS PRODUTORES RURAIS 
DE SILVÂNIA
Página 38

Coopervi  
COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE VIANÓPOLIS E REGIÃO 
Página 38

Coopmego **
COOPERATIVA DOS CONDUTORES
 DE MOTOCICLETAS DO ESTADO DE GOIÁS
Página 22

Sicoob Centro-Sul 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO CENTRO-SUL
 GOIANO 
Página 39

Sicoob Coopercred **
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO 
Página 42
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Sicoob Crediadag **
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA 
Página 22

Sicoob Credi-Rural 
COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE GOIANO
Página 43

Sicoob do Vale
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DE RUBIATABA E REGIÃO 
Página 45

Sicoob Emprecred 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO CENTRO OESTE GOIANO
Página 44

Sicoob Empresarial 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO DE RIO VERDE E REGIÃO 
Página 44

Sicoob Engecred **
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED 
Página 22

Sicoob Goiás Central **
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE GÓIAS 
Página 52

Sicoob Juriscredcelg *
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MAGISTRADOS E 
SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E 
EMPREGADOS DA CELG 
Página 54

Sicoob Uni *
CENTRAL SICOOB UNI DE COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO
Página 53

Sicoob Unicentro Brasileira * / **
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA 
Página 48

Sicredi Celeiro Centro Oeste 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
CELEIRO CENTRO OESTE
Página 54

Sicredi Cerrado GO *
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA
E INVESTIMENTO DO CERRADO DE GOIÁS
Página 54

Sicredi Planalto Central 
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANCA E
INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
Páginas 46 e 47

Unimed Catalão 
UNIMED DE CATALÃO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO
Página 49

Unimed Goiânia **
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA 
DE TRABALHO
Página 22

Unimed Rio Verde 
UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO
Página 50

Uniodonto Goiânia **
UNIODONTO GOIÂNIA - COOPERATIVA 
DE CIRURGIÕES DENTISTAS
Página 51

Uniodonto Sul Goiano **
UNIODONTO DO SUL GOIANO 
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Página 22

* cooperativas inscritas que realizaram ações, mas não finalizaram relatório  |  ** cooperativas parceiras do SESCOOP/GO na ação Cestas SomosCoop
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Telefone: (62) 3240-8900 - sescoopgo@sescoopgo.coop.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRESIDENTE:
Luís Alberto Pereira (Sicoob Engecred)

Vice-Presidente:
Astrogildo Gonçalves Peixoto (Coapil)

Membros efetivos:
Dourivan Cruvinel de Souza (Comigo)

Clidenor Gomes Filho (Sicoob Uni)
Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira (Central Sicredi Brasil Central)

Pedro Barbosa de Oliveira (Centroleite)
Clayton Silva Pires (Sicoob Credisaúde)

Valdenor Cabral dos Santos (Coopmego)

CONSELHO FISCAL

Membros efetivos:
Clóvis Ribeiro Dias (Sicoob Credi Comigo)

Zeir Ascari (Sicredi Cerrado GO)
Lister Borges Cruvinel (Sicoob Centro-Sul)

Membros suplentes:
José Atair Neto (Cooperabs)
João Gonçalves Vilela (Cagel)

Douglas Augusto Ribeiro (Cootreg)

CONSELHO CONSULTIVO
Antônio Carlos Borges (Agrovale)

Antonio Chavaglia (Comigo)
Haroldo Max de Sousa (Coapro)

Joaquim Guilherme de Souza (Complem)

COORDENADORES DOS NÚCLEOS REGIONAIS

Região Sul: João Batista (Uniodonto Sul Goiano)

Região Sudoeste: Marcelo Ferreira (Sicoob Empresarial)

Região Noroeste: edro Barbosa (Cooperagro/Centroleite)

Região Nordeste e Entorno: Pedro Caldas (Sicredi Planalto Central/ Arbo)

Região Norte: José Renato (Coopermel)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRESIDENTE  
Luís Alberto Pereira (Sicoob Engecred)

Superintendente:
Jubrair Júnior (SESCOOP/GO)

Membros efetivos:
João Damasceno Porto (Unimed Goiânia)

João Batista P. Machado (Uniodonto Sul Goiano)
Warlen Ferreira de Freitas (Comigo)

Lara Karolina da S. Vieira (Sicoob Goiás Central)

Membros suplentes:
José Leandro Resende (Sicoob Engecred)

Jocimar Fachini (Coperpamplona)
Gêane Nazaré Ferreira (SESCOOP Nacional)

CONSELHO FISCAL 

Membros efetivos:
Maurício Ribeiro de Paiva (Sicoob Lojicred)

José Lourenço de C. Filho (Coapil)
Andreia Elainy de S. Lima (Sicoob Credi-SGPA)

Membros suplentes:
Marcos Carneiro M. Arruda (Sicoob Credseguro)

Walter Cherubim Bueno (Federação Goiana)
Jean Carlos Xavier da Silva (Sicoob Goiás Central)

Coordenação estadual
Gislaine Lelis (Formação profissional)

Fábio Salazar (Comunicação e marketing) 
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