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“Todo chamado
é grandioso
quando se tenta 
atendê-lo com 
grandiosidade.

Oliver Wendell HOlmers Jr, 
Jurista americanO

“



Em 2018, mais de 2,2 milhões de pessoas foram 
beneficiadas com iniciativas transformadoras 
que ocorreram em 1.136 cidades, localizadas de 
Norte a Sul do País. Cerca de 120 mil voluntários 
participaram das ações do Dia C
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Em 2014, as cooperativas 
goianas começaram a integrar 
o Dia de Cooperar. Em 2018, 43 
delas elaboraram projetos sociais 
com o apoio de associados, fun-
cionários, colaboradores e co-
munidades inteiras nessa grande 
corrente de solidariedade que se 
tornou o Dia C Goiás. As ações 
trouxeram resultados e esse su-
cesso é motivo de orgulho para 
todos nós. Hoje, podemos tes-
temunhar que as nossas coo-
perativas se transformaram em 
protagonistas do Dia C, o maior 
movimento cooperativista de voluntariado do País. 

Somos muitos, somos fortes, mas ainda precisamos incorporar 
mais cooperativas nessa causa tão importante. Outro desafio hoje é 
fazer com que as iniciativas não se restrinjam a uma ação pontual e 
assistencialista, mas que o Dia C seja a mola propulsora de projetos 
contínuos, estruturados e transformadores na vida das pessoas. Mui-
ta coisa já tem evoluído nesse sentido. Os projetos realizados pelas 
cooperativas ao longo do ano foram pautados nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e confirmam o compro-
metimento do cooperativismo com as pessoas e com a transformação 
das sociedades, contribuindo efetivamente para a sustentabilidade.  

Uma sociedade sustentável é caracterizada pelo equilíbrio entre 
produtividade e preservação dos recursos naturais e, ainda, entre o 
viés econômico e o social. Nas cooperativas, há mais de 150 anos, isso 
já é uma realidade. Acreditamos que atitudes simples movem o mun-
do e que podemos impactar positivamente a vida de milhares de pes-
soas. O Dia C já é um movimento de todo o cooperativismo brasileiro 
e, em Goiás, fazemos parte dele. Estamos orgulhosos dos resultados e 
empolgados para fazer ainda mais.

SuCESSO 
E DESAFIOS

“Uma sociedade sustentável 
é caracterizada pelo 
equilíbrio entre produtividade 
e preservação dos recursos 
naturais e, ainda, entre o viés 
econômico e o social. Nas 
cooperativas, há mais de 150 
anos isso já é uma realidade

JOaQuim GuilHerme BarBOsa de sOuZa 
Presidente dO sistema  OcB/sescOOP-GO

“
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Em todo o País, 1.706 cooperativas, com o apoio de quase 
120 mil voluntários, dedicaram tempo, talento e muito 
trabalho para beneficiar mais de 2,2 milhões de pessoas. 
Foram desenvolvidas iniciativas voltadas à melhoria da 
qualidade de vida, da saúde, da educação, do meio ambiente 
e que estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, da Organização das Nações Unidas (ONU)

DIA C  Brasil

Prestes a completar dez anos de existên-
cia, o movimento Dia de Cooperar (Dia 
C), iniciado em 2009, demonstra, a partir 

de iniciativas práticas, a força do cooperativis-
mo no Brasil. Com o propósito de mostrar à 
sociedade seu comprometimento com o de-
senvolvimento socioeconômico local, as coo-
perativas brasileiras unificaram seus esforços 
em uma grande corrente de voluntariado ca-
paz de transformar a realidade de muita gente.

Em 2018, o número de cooperativas engaja-
das com as iniciativas do Dia C cresceu 8,4% em 
relação ao ano anterior, no Brasil. Ao todo, 1.706 
cooperativas, com o apoio de quase 120 mil 
voluntários, dedicaram tempo, talento e muito 
trabalho para beneficiar mais de 2,2 milhões de 
pessoas. Foram desenvolvidas ações voltadas à 
melhoria da qualidade de vida, da saúde, da edu-
cação, do meio ambiente e que estão alinhadas 
com os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Aliás, vale destacar que das 1.355 iniciati-
vas realizadas em 1.136 cidades do País, 509 
são projetos contínuos, tornando as coopera-
tivas aliadas naturais da ONU, para o alcance 
das metas de erradicação da pobreza extrema 
no mundo até 2030, conforme previsto em 
sua agenda.

Para o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, cuidar das pessoas é o propó-
sito de uma cooperativa, por isso o interesse 
pela comunidade, muito mais que um princí-
pio do cooperativismo, é um dever.

“Cooperar é abraçar um modelo de negó-
cio que une o desenvolvimento econômico ao 
desenvolvimento sustentável e que também 
garante oportunidades igualitárias para todos. 
O sucesso do Dia C se concentra em reunir vo-
luntários que acreditam que é possível mudar 
o mundo, vida por vida. Se cada um fizer um 
pouquinho, logo, logo, o mundo conhecerá a 
força da cooperação”, avalia o presidente.



9

 ODS
Outro dado bastante relevante so-

bre as iniciativas do Dia C diz respei-
to aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), estabelecidos pela 
ONU. Todos os 17 objetivos foram 
contemplados pelas iniciativas que, 
em alguns casos, abrangem mais de 
um ODS. “Encerramos 2018 satisfeitos 
com os resultados alcançados, mas 
certos de que, em 2019, podemos fa-
zer ainda mais. Por este motivo, convi-
damos as cooperativas que ainda não 
realizam projetos com base nos ODS 
para estarem conosco nesta caminha-
da”, pontua o presidente Márcio Lopes.

Dentre as ações, o grande desta-
que é para o número de projetos rea-

lizados dentro do ODS 3, que trata de 
saúde e bem-estar: 1.273 iniciativas, 
ao todo. Já o ODS 4, que estabelece 
Educação e Qualidade de Vida, foi a 
base para que 584 projtos fossem 
idealizados.

Expansão
O Dia C completa 10 anos em 2019. 

E a ideia é que os números conseguidos 
até agora sejam ainda maiores neste 
ano. É por isso que o Sistema OCB, que 
apoia o movimento Dia de Cooperar, já 
disponibilizou uma série de materiais 
de divulgação e sensibilização. Assim, 
as organizações estaduais do Sistema 
e as cooperativas poderão renovar seu 
compromisso de cuidar das pessoas. 

1.706

120 mil

2,2 milhões

cooperativas  
participantes

voluntários

de pessoas 
beneficiadas
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MARINGÁ/PR
Voluntários de sete 

cooperativas (Cocamar, 
Sicredi, Sicoob, Unimed, 
Uniodonto, Unicampo e 

Pluricoop) produziram 23 
mil fraldas geriátricas

PORTO ALEGRE/RS
A celebração do Dia de 
Cooperar 2018 aconteceu no 
Parque da Redenção. Mais 
de 5 mil pessoas passaram 
pelo local, para aproveitar 
os diversos serviços 
oferecidos pelas cooperativas 
participantes 

TANGARÁ DA SERRA/MT
A cidade, que fica a 240 km de Cuiabá (MT), recebeu 
o Dia de Cooperar com uma ação de respnsabilidade 
ambiental.  A ação “Semeando cooperação e 
sustentabilidade” consistiu em soltar diversos balões 
ecológicos biodegradáveis cheios de sementes 
nativas durante um plantio eólico, realizado no Vale 
do Rio Sepotuba e na área da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) da cidade. 
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MANAUS/AM
Arena da Amazônia 
abre as portas para 
celebração do Dia C

BOA VISTA/RR
Cooperativas e voluntários transformam a vida de 
venezuelanos, em Roraima

PALMAS/TO
Atitudes simples de impacto transformador

SÃO PAULO/SP
Show de Sidney Magal encerra 
celebração do Dia C 2018, na capital paulista
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POVOADO DE COLôNIA TREZE/ LAGARTO/SE
Interior de Sergipe recebe celebração do Dia C

JOÃO PESSOA/PB
Pedal cooperativo 

arrecadou 600 quilos 
de alimentos

BARRA 
MANSA/RJ
Dia C em 
Barra 
Mansa 
oferece 
atividades 
para toda 
a família
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PAULO AFONSO/BA
Sicoob estimula a reciclagem e a preservação ambiental

CURITIBA/PR
Apresentações artísticas 
e palhaços animaram o 

público, durante todo o dia, 
na capital paranaense

BELO 
HORIZONTE/MG

Onde tudo 
começou

CAIACÓ/RN
Democratização do acesso à água limpa

FLORIANÓPOLIS/SC
Comunidade marca presença 

em celebração do Dia C 
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LINHA DO TEMPO / dia c Brasil

2009 2013

2012 2014

Projeto piloto 
em 11 Estados
Em 2013, a ação 
começou a se 
espalhar pelo 
País, num projeto 
piloto, e outros 
sete Estados 
juntaram-se 
para promover 
o evento. 

Início do projeto  
em Minas Gerais
O Dia Cooperar (Dia C) foi 
desenvolvido pelo Sistema 
Ocemg, em 2009, com 
o propósito de integrar 
as ações voluntárias de 
cooperativas, cooperados, 
colaboradores e familiares, 
em um grande movimento de 
solidariedade cooperativista, 
visando o bem ao próximo, o 
estímulo à solidariedade e à 
intercooperação.

Campanha estendida
a 21 Estados
Em 2014, 21 unidades 
estaduais do cooperativismo 
realizaram atividades 
juntamente com suas 
cooperativas registradas, 
tornando o Dia C 
um grande movimento 
que expressa a força do 
cooperativismo em prol das 
transformações sociais.

Crescimento chama a 
atenção do Sistema
Até 2012, o Dia C continuou 
sendo realizado apenas pelo 
Sistema Ocemg e obteve 
um número crescente de 
cooperativas participantes e 
de pessoas beneficiadas. O 
projeto chamou a atenção do 
Sistema OCB, principalmente, 
porque a campanha estava 
alinhada com o 7º princípio 
cooperativista - o interesse 
pela comunidade.

márcio  lopes, presidente do 
sistema OcB e ronaldo scucato, 
presidente do sistema OcemG
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2015 2017

2016 2018

Alinhamento do 
Dia C com o Dia 
Internacional do 
Cooperativismo
Em 2015 o Blog do Dia C foi 
transformado em um web 
site com todo o sistema de 
inscrições e acompanhamento 
dos projetos. Outra principal 
mudança do projeto de 2015 
é a data de comemoração, 
que, a partir desse ano, 
começou a ser realizada no 
primeiro sábado de julho, 
juntamente com a celebração 
do Dia Internacional do 
Cooperativismo.

Movimento
Em 2018, o Dia C assume o aspecto de 
movimento, um incentivo do Sistema 
OCB e de suas unidades estaduais para 
a realização de iniciativas diferenciadas, 
contínuas e transformadoras. Para 
se ter uma ideia do tamanho deste 
movimento, em apenas nove anos, o 
Dia C já conta com a adesão de mais 
de 1,5 mil cooperativas, que abraçaram 
essa ideia e transformaram a vida 
de mais de dois milhões de pessoas. 
E isso só é possível por meio do 
trabalho engajado de cerca de 120 mil 
voluntários, em 1.081 municípios, de 
todos os estados brasileiros.

ONU mais próxima do 
cooperativismo brasileiro
O lançamento do Dia C em 2017 
contou com a participação do 
diretor de Assuntos Sociais da ONU, 
Maxwell Haywood, interlocutor 
do organismo internacional 
para o cooperativismo. Ele foi 
convidado para falar sobre como 
as cooperativas podem contribuir 
com o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) – uma agenda da ONU, cujo 
resultado, esperado para 2030, é um 
mundo com mais justiça e igualdade 
entre os povos.

Cooperativas 
abraçam os ODS
 A partir deste ano, as 
cooperativas brasileiras 
abraçaram os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para realizar as ações 
de transformação social 
em todo o País. Esses ODS 
foram assinados pelos líderes 
mundiais de 193 países, em 
2015, e passaram a fazer parte 
de uma agenda da  ONU, para o 
desenvolvimento sustentável.

maxwell Haywood, 
diretor de assuntos 
sociais da Onu
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Em 2018, o Dia de Cooperar (Dia C) Goiás continuou 
mostrando como as cooperativas goianas permanecem 
relevantes para a comunidade. Os números alcançados pelas 
ações de responsabilidade social provam que é possível cuidar 
do desenvolvimento econômico, sem descuidar das pessoas. 
Foram 42.191 pessoas beneficiadas diretamente com as ações 
das 43 cooperativas goianas participantes. As iniciativas 
exemplificam como as cooperativas, com seus voluntários, 
junto às comunidades, familiares, colaboradores e instituições 
sociais foram protagonistas nessa contagiante narrativa de 
solidariedade chamada Dia C.

DIA C  GOiÁs

Ao aliar desenvolvimento econô-
mico e social, as cooperativas 
transformam realidades. Elas 

geram trabalho, renda, aquecem as 
economias locais, prezam por qualida-
de em seus serviços e produtos e não 
deixam de lado o que mais interessa: 
as pessoas. O Dia de Cooperar (Dia C) 
é a materialização desse interesse. É a 
forma de mostrar ao mundo por que o 
cooperativismo é um movimento dife-
renciado.

Na sua quinta participação na 
campanha do Dia de Cooperar, Goiás 
tem deixado sua importante marca 
na transformação social e mostrado 
como as cooperativas goianas têm fei-
to a diferença nas comunidades onde 
estão inseridas.  Em 2018, 43 delas se 
engajaram nesse movimento e reuni-

ram mais de 3 mil voluntários em prol 
de diversas ações. Com isso, mais uma 
vez, o Dia de Cooperar Goiás atingiu 
um número expressivo de pessoas. Ao 
todo, foram 42.191 beneficiados. 

Algumas atividades do Dia C Goiás 
envolveram mais de uma cooperativa, 
um exemplo de que a intercoopera-
ção também pode ocorrer em ações 
que reafirmam o compromisso com os 
princípios cooperativistas. 

“O Dia C é mais um exemplo de 
como o cooperativismo se preocupa 
com o aspecto social das comunidades 
onde atuamos. Cooperar e comparti-
lhar faz parte da nossa missão e dos 
nossos valores”, destaca o presidente 
do Sistema OCB/SESCOOP-GO, Joa-
quim Guilherme Barbosa de Souza. 
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Diversidade é a 
palavra-chave

43

3.070

42.191

cooperativas  
participantes

volutários

pessoas 
beneficiadas

As cooperativas goianas realizaram diversos ti-
pos de ações e projetos no Dia C Goiás 2018. Elas 
escolheram as atividades baseadas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela 
ONU. O público favorecido foi diverso: famílias e co-
munidades carentes, crianças e idosos, pessoas liga-
das a instituições filantrópicas, além da população 
em geral.

As equipes de voluntários foram formadas por 
funcionários, cooperados e parceiros da própria co-
munidade. Dentre as iniciativas realizadas estavam 
arrecadação de alimentos, roupas, fraldas e brinque-
dos, doação de sangue, campanhas de conscientiza-
ção ambiental, de saúde e para a melhoria da qua-
lidade de vida, além da difusão do cooperativismo.
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DIA C  GOiÁs

Embaixadores garantem 
engajamento dos voluntários

A cada ano que passa, o com-
prometimento das cooperativas 
com a causa se fortalece. Mais de 
3 mil voluntários foram mobili-
zados na edição de 2018 do Dia C 
Goiás. O engajamento começou no 
planejamento das ações. Dessa vez, 
de modo inédito, cada cooperativa 
teve empossado um embaixador do 
Dia C Goiás. Eles foram responsá-
veis por ficar na linha de frente dos 
projetos de responsabilidade social 
nas suas cooperativas. 

A posse dos embaixadores do 
Dia C foi realizada no dia do lança-
mento da edição 2018, em março. 
Os embaixadores foram recebidos e 
certificados pelo presidente do Sis-
tema, Joaquim Guilherme Barbosa 
de Souza. Como forma de capacitar 
e preparar os representantes das 
cooperativas, no mesmo dia eles ti-
veram a oportunidade de participar 
da palestra da educadora socioam-
biental Luciana Silva Castro, pro-
fissional com ampla qualificação e 
experiência na elaboração de proje-
tos sociais e formação de equipes. 
Além disso, Luciana ministrou um 
workshop para os embaixadores 
para ajudar prepará-los no desen-
volvimento de projetos para o Dia C 
que atendam aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável (ODS), 
propostos pela ONU.

Outra novidade em 2018, foi que o 
Dia C passou a ser reconhecido como 
um movimento nacional do voluntaria-
do cooperativista, o que estimula a ideia 
de continuidade dos projetos e ações. 

“Os embaixadores precisam 
identificar os locais que vão 
receber  projetos, lideranças 
que possam apoiá-los. Isso 
precisa ser construído na 
coletividade, a partir de 
uma necessidade real da 
comunidade

luciana castrO, Palestrante 
e educadOra sOciOamBiental  

“



representantes das cooperativas  que participam da campanha do dia c, são empossados como embaixadores do projeto.

19



2014 2015

2014 2015

O início de tudo
Pela primeira vez 
41 cooperativas 
goianas, junto com 
o Sistema OCB/
SESCOOP-GO, 
participam da 
campanha do Dia 
de Cooperar. A ação 
atendeu diretamente 
18,5 mil pessoas.

Cooperativas 
abraçam a causa
Dessa vez, 54 
cooperativas 
abraçaram a 
campanha do Dia de 
Cooperar em Goiás, 
um número 31% 
maior do que no ano 
anterior.

Celebrando a 
cooperação
Neste ano pela primeira 
vez foi realizada 
também a celebração 
do Dia de Cooperar, 
no Parque Mutirama, 
em Goiânia. O evento 
foi realizado no dia 6 
de setembro e contou 
a presença de 2,4 mil 
pessoas

Interesse pela 
comunidade
O Sistema OCB/
SESCOOP-GO voltou 
a realizar a celebração 
do Dia de Cooperar 
no Parque Mutirama. 
No dia, conseguiu 
arrecadar cerca de 3 
mil kg de alimentos 
não perecíveis que 
foram trocados 
por ingressos. 
Tudo foi doado 
para instituições 
filantrópicas. 

LINHA DO TEMPO / dia c GOiÁs

voluntários 
do sicoob 
credisaúde
no dia de 
celebrar 
no Parque 
mutirama

trupe do circo lahêto 
animam evento no 

mutirama

celso Figueira, presidente da 
central sicredi Brasil central, 
recebe pulbicação com registro 
das ações das cooperativas e 
certificado de participação da 
campanha 2016

20
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2016 2017

2017 2017

Movimento que não 
para de crescer
Na terceira edição do Dia 
C Goiás, o sentimento 
do voluntariado 
contagiou ainda mais 
cooperativistas. Um total 
de 2.308 colaboradores, 
cooperados, diretores, 
familiares e até amigos 
abraçaram a causa

Com o aval da ONU
Pela primeira vez, o Dia C 
se junta aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), determinados pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). Neste ano, o 
Sistema OCB/SESCOOP-
GO convidou especialistas 
uma palestra e assim ajudar 
as cooperativas goianas a 
alinharem suas ações aos 
ODS.

ARRAIAL DO DIA C
Arraiá do Dia C Goiás, 
realizado pelo Sistema
OCB/SESCOOP-GO, reúne 
mais de 4,2 mil pessoas numa 
grande
festa junina, em frente ao 
Parque Mutirama, para 
comemorar
resultados das cooperativas 
na campanha de 2017

Participação do 
Sistema OCB/
SESCOOP-GO 
Uma escola estadual 
e duas instituições 
filantrópicas que atendem 
crianças e adolescentes 
foram beneficiadas com 
computadores doados pelo 
Sistema OCB/ SESCOOP-
GO, dentro da campanha do 
Dia C Goiás. Ao todo, foram 
17 máquinas para inclusão 
digital de aproximadamente 
370 estudantes.  

O sistema OcB/sescOOP-GO realizou a 
doação de seis monitores e dez cPu’s à 
associação Pestalozzi de Goiânia. a entrega 
foi realizada pelo presidente do sistema 
OcB/sescOOP-GO, Joaquim Guilherme 
Barbosa de souza ao vice-presidente da 
entidade, José agtônio Guedes dantas
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Cooperativas goianas
movimentam campanha

As cooperativas goianas demonstraram 
mais uma vez que é possível aliar o 
desenvolvimento econômico com o 

social. Ações pontuais, duradouras e 
de celebração foram desenvolvidas 

em várias cidades de Goiás, em 
conformidade com os princípios e 
valores do segmento, de Interesse 

pela Comunidade e também de acordo 
com Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).  
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BORDANA

Difusão da 
consciência 

cooperativista

Para dar conti-
nuidade ao traba-
lho de divulgação 
de conhecimento 
sobre o cooperati-
vismo para novas 
gerações, a Coope-
rativa de Trabalho de Produção de Bordado Manual e Artesanato do 
Cerrado Goiano (Bordana) escolheu, mais uma vez, a Escola Munici-
pal Benedito Soares de Castro, no Conjunto Caiçara, para realizar sua 
ação do Dia de Cooperar Goiás 2018. Com o projeto denominado de 
“Educação Cooperativista”, dez voluntários da Bordana estiveram na 
instituição em 22 de junho, e ministraram uma palestra para cerca de 
90 pessoas, entre alunos do 6° ano e seus pais.

Na ocasião, os voluntários aproveitaram para explicar ao grupo 
como funciona o cooperativismo, quais os princípios e valores desse 
movimento e como ele pode ajudar a construir um mundo mais justo e 
para todos. Também responderam a diversas dúvidas dos participantes. 
Em seguida, a ação continuou na sede da Bordana, onde os estudantes 
foram recebidos por várias associadas. Na cooperativa, eles puderam 
conhecer o processo de criação dos produtos e tiveram mais informa-
ções sobre como o cooperativismo é realizado na prática. 

Segundo a cooperativista Gleidy Marques, a visita rendeu mais uma 
roda de conversa com os jovens e cada um pôde expressar suas opini-
ões sobre o modelo de negócio. “Ficamos muito felizes com o resultado, 
pois pudemos perceber o interesse dos alunos no assunto”, destaca.

10

90

volutários

pessoas 
beneficiadas

Goiânia
foi a cidade que
recebeu a ação
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CENTRAL 
SICREDI
BRASIL 

CENTRAL

Cooperação 
vivenciada 
na prática

A temática “atitudes 
simples movem o mun-
do”, evidenciada no Dia 
de Cooperar,  também 
inspirou ações realizadas 
pela Central Sicredi Brasil 
Central, em 2018. A Cen-
tral realizou uma ação, no dia 30 de junho, no Zoológico de Goiânia, 
durante a festa do Dia C Goiás. Durante o evento, voluntários do Si-
credi Brasil Central convidaram o público a vivenciar a experiência da 
cooperação. Foram duas atividades: o desafio do chute ao gol, que, 
em duplas, os participantes eram estimulados a cooperar entre si. 
Nas duplas, um ficava de olhos vedados, enquanto o outro orientava 
o parceiro a fazer o gol através da fala.

A foto-cabine foi outra atividade que agradou bastante. Além de 
eternizar o momento por meio da foto impressa, os participantes 
foram estimulados a fazer poses em duplas ou grupos. Valorizando 
a mensagem do evento, os eles levaram para casa uma sequência de 
três fotos, acompanhada da frase “Os pequenos momentos, quando 
compartilhados com quem amamos, se tornam grandiosos”.

O presidente da Central, Celso Figueira, destacou a importância de  
se vivenciar a cooperação, ainda na infância. “Esses momentos de des-
contração em família são formas de valorizar o espírito colaborativo, 
que contagia crianças e adultos para atitudes de cidadania e mais sus-
tentáveis. Ao trabalharem em conjunto, visando o desenvolvimento de 
um grupo, eles aprendem que o fazer junto pode ser decisivo em ações 
futuras, como por exemplo, melhorar uma comunidade local”, frisou.

17 voluntários

Aproximadamente 2.000 
pessoas passaram pel o evento

Goiânia
foi a cidade que
recebeu a ação
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CENTROLEITE

Dia C e Apae 
Goiânia: 5 anos 

de parceria

Não é por acaso que, 
há cinco anos, a Coope-
rativa Central de Laticí-
nios de Goiás (Centrolei-
te) escolhe a Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Goiânia 
(Apae Goiânia) para ser beneficiada com o seu projeto do 
Dia C Goiás. A instituição, que completa 50 anos de existência em 
2019, atende crianças e adolescentes que, em geral, exigem dedi-
cação integral das mães, que precisam parar de trabalhar fora. Isso 
dificulta ainda mais a situação econômica das famílias, que, na sua 
maioria, são de baixa renda.

Por isso, a Centroleite entende a importância de dar continuidade ao 
seu projeto de doação de leite à entidade. Com a mesma parceira de sem-
pre – a indústria Laticínios Bela Vista, que é fabricante dos produtos Pira-
canjuba –, a cooperativa central entregou 1,2 mil litros de leite longa vida 
para a instituição, que alimenta alunos e seus acompanhantes, além e doar 
também para as famílias dos matriculados. Ao todo, foram beneficiadas, 
aproximadamente, 380 pessoas. 

A assistente administrativa da cooperativa, Lorena Ferreira Leão, para 
os funcionários e a diretoria da Centroleite e dos Laticínios Bela Vista, é 
muito gratificante poder ajudar a Apae Goiânia e as pessoas ligadas à 
associação, uma vez que se trata de uma entidade filantrópica que qua-
se não recebe ajuda do governo. “A maioria das famílias atendidas pela 
Apae é de baixa renda. Essa doação, além de ser usada para alimentar 
pacientes e acompanhantes na entidade, também é destinada para as 
famílias, ajudando na alimentação também nos lares”, destaca.

3

380

voluntários

pessoas 
beneficiadas

Goiânia
foi a cidade que
recebeu a ação
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Unidos em um gesto de amor ao próximo, colaboradores da 
Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba (Coapil) junta-
ram-se à comunidade local, para colocar em prática a campanha 
“Juntos pela Doação de Sangue”. Com o esforço de voluntários, 
a Coapil conseguiu mobilizar 120 doadores, no projeto que fez 
parte da programação do Dia De Cooperar Goiás 2018.

A ação foi realizada em 29 de maio de 2018, em parceria com 
o Hemocentro de Goiás, que agora é chamado de Hemoceg – He-
mocentro Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz. A 
instituição empenhou uma equipe na coleta do material, formada 
por médicos, enfermeiros e servidores, enquanto o apoio e a mo-
bilização dos participantes ficaram sob responsabilidade de vo-
luntários da Coapil.

 “A ação foi um sucesso, mobilizou colaboradores e a co-
munidade de Piracanjuba”, res-
saltou o presidente da Coapil, 
José Lourenço. O vice-presiden-
te da cooperativa, Astrogildo 
Gonçalves Peixoto, fez questão 
de agradecer todos os partici-
pantes da campanha e ressaltar 
a importância da contribuição de 
todos numa causa tão nobre, que 
ajuda a salvar vidas.

COAPIL 

Gesto de 
amor ao 
próximo

Piracanjuba

120

480

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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Foram necessários 15 dias de trabalho e dedicação, além da vontade 
de contribuir com uma sociedade melhor, para devolver as cores e a 
vida ao espaço da horta e do parquinho que, há tempos, estava aban-
donado no SOS Criança - Casa Bethânia. A entidade atende 23 meninos 
e meninas, na cidade de Cristalina, e recebeu a ajuda da Cooperativa 
Agropecuária e Industrial (Cocari), para revitalizar o canteiro. Em breve, 
o cantinho vai ser fonte de alimentos para as crianças da instituição, 
além de tornar-se um lugar de atividades, aprendizado e lazer, para a 
formação de novos cidadãos conscientes.

O projeto desenvolvido pela Cocari, dentro da campanha do Dia C 
Goiás 2018, reuniu dez voluntários. Nessa edição, a cooperativa envol-
veu uma equipe de colaboradores do setor operacional, que foram des-
tinados a ajudar em diversas atividades, dentre elas, a limpeza da área, o 
plantio de grama, a construção de um quiosque, a reforma da estrutura 
do parque e, claro, o cultivo da horta.

“O trabalho ficou incrível e foi muito gratificante, pois ajudamos a 
melhorar a rotina daquelas crianças carentes. Agora, elas podem de-
senvolver outras inúmeras atividades dentro do orfanato”, afirmou Ana 
Paula Gomes Salles, que é encarregada administrativa da cooperativa e 
uma das voluntárias envolvidas no projeto.

COCARI

Revitalização e resgate de cidadania

Cristalina

10

23

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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Sensível à causa do combate à violência con-
tra as mulheres, a Cooperativa Habitacional de 
Construção Civil Solidária de Goiás (Cohacasb-GO) 
manteve a parceria com o Centro de Valorização 
da Mulher (Cevam), no projeto do Dia de Cooperar 
Goiás 2018. Foi o quinto ano consecutivo em que a 
Cohacasb-GO mobilizou-se para arrecadar produ-
tos diversos à entidade, em Goiânia.

A cooperativa reuniu conselheiros e colabora-
dores e conseguiu angariar uma quantidade sig-
nificativa de alimentos, materiais de limpeza, de 
higiene e fraldas. A doação 
beneficiou cerca de 300 pes-
soas, entre mulheres, crian-
ças e adolescentes abrigados 
e atendidos pela instituição. 
Fundado há 37 anos, o Ce-
vam é uma entidade sem fins 
lucrativos, que assisti mulhe-
res em situação de violência, 
por meio de auxílio psicológi-
co, jurídico e social.

COHACASB-GO

Apoio a 
vítimas de 

violência

10

300

voluntários

pessoas 
beneficiadas

Goiânia
foi a cidade que
recebeu a ação



30

“Gestos simples que movem o mundo” foi o slogan da campanha 
do Dia de Cooperar 2018, em todo o País e representa muito bem o que 
a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Pontalina (Comafap) 
vem desenvolvendo ao longo dos últimos quatro anos, como projeto 
do Dia C Goiás. Desde 2015, a Comafap realiza um trabalho de mobili-
zação da comunidade para a doação de sangue – uma atitude que de-
manda quase nenhum esforço de quem doa, mas que pode representar 
o salvamento de vidas. 

Com o nome “Doe Sangue, Doe Vida”, em 2018, a cooperativa reu-
niu 30 voluntários, que atuaram diretamente na divulgação e execução 
dos trabalhos, até a coleta. Eles conseguiram atrair outras 148 pessoas, 
que se dispuseram a contribuir com o projeto. Todo o material coletado 
foi destinado ao Hemocentro de Pontalina. Considerando o volume de 
doações, o número potencial de pessoas beneficiadas é de quase 600 
pessoas.

Ana Maria de Magalhães, 16 anos, foi uma das voluntárias da ação 
da Comafap. Para participar, ela teve a autorização dos pais, que tam-
bém são doadores. “Achei muito gratificante saber que posso ajudar a 
salvar quatro vidas. Tenho o sonho de fazer Medicina justamente para 
isso”, conta. A campanha da Comafap também conseguiu cadastrar 
doadores de medula óssea.

COMAFAP

Atitudes que salvam vidas

Pontalina

148

592

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas



“O mundo é como um 
espelho que devolve a cada 
pessoa o reflexo de seus 
próprios pensamentos. 
A maneira como
você encara a vida é 
que faz toda diferença.

luís FernandO veríssimO, 
escritOr BrasileirO

“

31
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COMIGO 

Corrente de cooperação 
envolve oito cidades

Diversos voluntários do Sudoeste de Goiás foram mobili-
zados em ações do Dia de Cooperar e formaram uma signifi-
cativa corrente de cooperação, que beneficiaram milhares de 
vidas locais. A iniciativa foi da Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), que realizou 
projetos envolvendo oito cidades: Acreúna, Caiapônia, Jataí, 
Montes Claros, Montividiu, Paraúna, Santa Helena e Rio Verde. 

Em Paraúna, foram feitas duas ações distintas. Durante um 
leilão c, foram arrecadados quase R$ 11 mil em prol da Igreja 
Nossa Senhora da Guia, para uso na sua manutenção e para 
assistência de 50 famílias carentes, com doação de medica-
mentos e alimentos. Além disso, funcionários da cooperativa 
uniram-se para a construção de uma casa que foi destinada 
a um colega de trabalho. Eles arrecadaram materiais e foram 
voluntários também na execução da obra.

Em Rio Verde, a Comigo doou três leitos ao Hospital do 
Câncer, num investimento de R$ 135 mil. A unidade de saúde 
atende, aproximadamente, 1.200 pacientes por mês. A coope-
rativa também realizou uma campanha do agasalho, com a 
arrecadação de 4.133 peças para o frio, desde roupas de inver-
no até cobertores e edredons. O trabalho foi desenvolvido com 

435
voluntários

de pessoas 
beneficiadas

Acreúna, 
Caiapônia, Jataí, 
Montes Claros, 

Montividiu, 
Paraúna, Santa 

Helena e 
Rio Verde

foram as cidades que 
receberam ações do 

Dia C / Comigo

7 mil
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a equipe de funcionários das lojas e de membros das comissões 
de mulheres e jovens cooperativistas da Comigo. No total, 885 
pessoas foram beneficiadas.

Em Jataí, funcionários da unidade armazenadora de Jataí 
apoiam, como voluntários, pessoas carentes e entidades da co-
munidade, com doações diversas. Na mesma cidade, foi realiza-
da campanha de doação de sangue e de medula óssea, com a 
participação de colaboradores da loja e de integrantes das Co-
missões de Mulheres e Jovens Cooperativistas da Comigo. No 
total, 137 pessoas inscreveram-se para doação de medula, o que 
equivale a quatro meses de trabalho, segundo o Hemojataí. Já a 
coleta de sangue envolveu 150 doadores para o Hemo-
centro, que realiza, em média, 200 transfusões por 
mês e atende dez municípios da região. 

As unidades de Jataí e Rio Verde também se uni-
ram numa campanha de vacinação contra o sarampo 
e a poliomielite, em parceria com as secretarias munici-
pais de saúde, que forneceram as doses. Na sua terceira 
edição, o Arraiá do Bem da Comigo consegiu arrecadar, 
em 2018, mais de R$ 12,8 mil, com a venda de ingressos e 
de comidas típicas. A esse valor, foram somados R$ 39 mil 
provenientes de multas cobradas pelo Centro Tecnológico da 
Comigo (CTC) junto às montadoras de estandes da Tecnoshow, 
que não cumpriram as regras acordadas. Com isso, a coope-
rativa destinou R$ 51,8 mil para a compra de bens em prol de 
instituições filantrópicas de Rio Verde.



34

O nome da campanha – “Elas por todos” – já resume bem o que foi 
a ação realizada pela Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Ara-
guaia (Comiva), para o Dia C Goiás 2018. Trinta voluntárias do Grupo 
de Mulheres Cooperativistas da Comiva decidiram usar a força femi-
nina coletiva, para promover o bem. Unidas, elas se empenharam ao 
máximo para arrecadar a maior quantidade possível de alimentos não 
perecíveis, em prol de entidades filantrópicas de Mineiros, que aten-
dem pessoas de baixa renda. 

Juntas, elas conseguiram reunir 50 cestas básicas, que beneficiaram 
cerca de 400 idosos e crianças atendidos pela Apae Mineiros, Creche San-
ta Luzia, Abrigo Bom Pastor e Lar Sênior. “É um projeto construtivo e de 
grande valor. Ao mesmo tempo em que adquirimos conhecimento, temos 
a oportunidade de ajudar o próximo e exercer a solidariedade”, afirmou 
Flávia Evangelista, uma das voluntárias do grupo.

Para o presidente da Comiva, Marco Antônio O. Campos, o Dia C pres-
supõe disponibilidade para que as pessoas compartilhem o que há de me-
lhor dentro delas. “É uma experiência que valoriza o amor e a construção 
de novos conceitos e referenciais em nossas vidas”. Para ele, a existência 
destes valores e princípios, permite que a cooperativa construa pilares es-
senciais, capazes de promover melhoria na qualidade de vida das pessoas, 
proporcionando benefícios à sociedade e desenvolvimento às localidades 
onde estão inseridas.

COMIVA

Elas por todos

Mineiros

30

400

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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A Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem) 
tem seguidamente desenvolvido projetos sociais para beneficiar a vida das 
pessoas inseridas no sistema cooperativista ou que fazem parte da sua 
comunidade local. Em 2018 a Complem realizou o projeto “Disseminando 
o cooperativismo: por um mundo mais cooperativo”. Participaram da ação 
50 voluntários. 

Com o projeto foram beneficiadas 7 escolas municipais de Morrinhos 
(GO). Na ação, 400 estudantes receberam palestras sobre o cooperativis-
mo. Para a estudante Maria Júlia Cezilio, do 5º ano do ensino fundamental, 
o que ela aprendeu no dia foi inspirador. “O conhecimento do cooperativis-
mo e da própria cooperativa deixou qualquer criança com o sonho de um 
dia fazer parte de tudo isso. Nós, estudantes, devemos seguir o exemplo da 
Complem para também termos uma trajetória de sucesso durante nossa 
caminhada rumo ao futuro.” 

Já Ilana OLiveira Alves, também do 5º ano do ensino fundamental, conta 
que aprendeu mais sobre a Complem e de que com o modelo de negócio 
cooperativista é possível começar pequeno e se tornar uma grande empre-
sa. “Aprendi, durante as palestras sobre o cooperativismo na minha escola 
que durante os anos, a Complem sofreu muitas transformações, de pequena 
indústria passou a ser muito grande em nossa cidade.  O que confirma o ver-
dadeiro significado dos dois pinheiros, que representam o cooperativismo, 
a união, a imortalidade de seus princípios e a fecundidade de seus ideais.” 

COMPLEM

Disseminando o cooperativismo

Morrinhos

50

400

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários
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beneficiadas
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Desde 2014 a Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (Co-
opanest-GO) se empenha em realizar seu projeto social “Doe Fraldas”, den-
tro da campanha do Dia de Cooperar. Na edição de 2018, a cooperativa 
realizou o 1º Family Day COOPANEST-GO em junho. A corrida foi dividida 
em três modalidades e puderam participar adultos, adolescentes e também 
crianças de 4 a 14 anos. Os 300 inscritos receberam um kit contendo uma 
camiseta comemorativa do evento; um número chip de cronometragem e 
aqueles que completarem a prova ganham uma medalha de participação. 
Parte do valor das inscrições foi destinado 
para a compra de fraldas que 
foram doadas. 

A cooperativa também par-
ticipou da celebração do Dia C 
2018, no Parque Zoológico de 
Goiânia. A Coopanest-GO le-
vou o seu projeto de doação de 
fraldas para o Dia C Goiás 2018, 
para distribuir unidades às famí-
lias que foram ao Zoo. Também 
houve distribuição de brinquedos, 
crepe, pipoca e algodão-doce.

COOPANEST-GO
Campanha “Doe Fraldas”

Goiânia

67

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

Aproximadamente 2.000 
pessoas passaram pel o evento
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Ações de revitalização do espaço urbano e preservação da natureza 
estão entre os projetos das cooperativas envolvidas no Dia de Cooperar 
em todo o Brasil. Em Goiás, não é diferente. Durante todo o ano de 2018, 
a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Polvilho e Derivados da 
Mandioca da Região do Cará (Cooperabs), localizada na cidade de Bela 
Vista, foi responsável por cuidar da Praça Ambrozia Pereira. O objetivo 
foi manter o local de forma sempre agradável e acolhedora, para que a 
comunidade pudesse usufruí-lo e usá-lo como espaço de convivência.

A praça fica ao lado da cooperativa, que foi responsável por sua 
limpeza e manutenção. A Cooperabs também fez a roçagem e cuidou 
da parte elétrica e da iluminação do local. O trabalho foi realizado em 
parceria com a Prefeitura de Bela Vista, dentro do projeto “Adote uma 
Praça”.

Ao todo, 350 pessoas que frequentam a região foram beneficiadas 
diretamente com a ação, que é um trabalho contínuo e sustentável, de-
senvolvido pela Cooperabs. A cooperativa também participou da cele-
bração do Dia C 2018 no Zoológico de Goiânia, em 30 de junho, quando 
preparou, aos visitantes, uma degustação de tapioca, que é um dos pro-
dutos comercializados pela Cooperabs. 

COOPERABS 

Espaço de convivência garantido, 
com preservação de praça 

30

350

voluntários

pessoas 
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Crianças, adolescentes e 
adultos com necessidades es-
peciais, que são moradores do 
Instituto Luz de Jesus, em Aná-
polis, ganharam uma ajuda es-
pecial para melhorar a qualidade 
de vida no lar. Eles receberam a 
doação de 138 sacos de cimento 
para a construção de um refei-
tório na entidade, onde poderão 
realizar as refeições diárias com 
mais espaço e conforto. 

O auxílio veio da Cooperativa 
de Serviços e Consumo dos Bancá-
rios, Economiários, Ex-Bancários, 
Ex-Economiários e Prestadores de 
Serviço a Instituições Financeiras 
e Bancos de Anápolis e Região 
(Cooperbana). A cooperativa se 
empenhou numa campanha de 
arrecadação de material e con-
seguiu mobilizar 43 voluntários, 
entre os seus associados. O re-
sultado foi acima do esperado: 
a Cooperbana amealhou 138 
sacos de cimento, uma quan-
tidade muito superior ao que 

havia sido estabelecido como meta.
A ação da cooperativa fez parte do Dia de Cooperar Goiás 2018 e 

beneficiou, diretamente, 38 abrigados do Instituto Luz de Jesus. A enti-
dade sem fins lucrativos foi fundada em 1993 para acolher crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar. 

Foi a primeira vez que a Cooperbana desenvolveu uma campanha 
voltada às obras de estrutura de um abrigo. As atividades anteriores 
foram focadas na arrecadação de alimentos, agasalhos e produtos de 
higiene e limpeza. Segundo a diretora de comunicação e pesquisa da 
cooperativa, Catarina Naghettini, foi gratificante ajudar a construir um 
ambiente mais agradável às crianças acolhidas pelo instituto.

COOPERBANA

Qualidade de vida também é prioridade

Anápolis

43

38
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O comprometimento com o 
meio ambiente é um dos valores 
cultivados pelo cooperativismo, no 
seu compromisso com a sustenta-
bilidade. Afinada com esse propó-
sito, a Cooperativa Agropecuá-
ria Mista de Bela Vista de Goiás 
(Cooperbelgo) deu continuidade, 
em 2018, ao seu projeto “Coleta 
de Embalagens de Agrotóxico”, 
dentro das atividades do Dia de 
Cooperar.

Com a instalação de ponto 
estratégico para o descarte de 
embalagens, próximo às pro-
priedades rurais, a cooperativa 
promoveu a retirada de diver-
sos vasilhames usados do meio 
ambiente, alcançando o objetivo 
da ação, que era fazer a coleta 
adequada desses materiais. Esse é 
o terceiro ano em que a Cooperbel-
go realiza o projeto, que beneficiou, 
diretamente, produtores de leite da 
região de Bela Vista e outros agro-
pecuaristas do município. A coope-
rativa mobilizou 14 colaboradores 
voluntários na atividade. 

Segundo Eleusa Rodrigues, da Cooperbelgo, essa ação desenvolveu 
um grande trabalho social, uma vez que disponibilizou um serviço com 
o qual as pessoas envolvidas não tinham com quem contar, anterior-
mente. “Os benefícios são imensuráveis, devido à gravidade do descarte 
inadequado desses vasilhames no meio ambiente”, comenta. 

Além da coleta de embalagens de agrotóxico, a Cooperbelgo tam-
bém fez uma campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos e 
esteve presente na celebração do Dia de Cooperar, no Zoológico de 
Goiânia, com o transporte de 30 crianças de uma escola municipal para 
participar do evento.

COOPERBELGO

Compromisso com responsabilidade ambiental

Bela Vista 
de Goiás

14

500

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários
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Mais do que abrigados, os idosos que moram no Asilo São Vicente 
de Paulo, na cidade de Silvânia, são pessoas que guardam variadas e 
longas experiências de vida e que merecem um ambiente adequado 
às suas necessidades. Foi em respeito a essas histórias que a Coopera-
tiva Agropecuária Mista dos Produtores Rurais de Silvânia (Coopersil), 
mais uma vez, dedicou o seu projeto do Dia de Cooperar à instituição. 

Em 2018, 20 voluntários da cooperativa participaram da ação, que 
foi além de uma simples doação de verba. Desta vez, eles se envolve-
ram na realização de uma quadrilha junina, para arrecadar dinheiro, 
que foi destinado à construção de novos espaços no asilo. “Foi muito 
prazeroso para a Coopersil montar sua barraquinha na festa junina 
e ter seus colaboradores trabalhando de forma voluntária em toda 
festa, para ajudar o asilo”, afirma Lara Borges de Souza, uma das vo-
luntárias da cooperativa na ação. 

O esforço dos voluntários da cooperativa foi transformado em 
benefício para 46 idosos que vivem no abrigo em Silvânia. A ação foi 
batizada de “Dia C da Coopersil”. 

COOPERSIL

Projeto dedicado 
a histórias de vida

Silvânia

20

46
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COOPERVI

Doações de leite beneficiam 
Apae e Lar dos Idosos de Vianópolis

Na primeira ação da Cooperativa 
dos Produtores Rurais de Vianópolis e 
Região (Coopervi) para o Dia de Coo-
perar, duas instituições muito especiais 
foram escolhidas para receber doações 
em 2018: a Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) e o Lar 
dos Idosos da Sociedade São Vicente 
de Paulo, ambas de Vianópolis. 

A cooperativa mobilizou-se para 
a arrecadação de leite e conseguiu 
reunir, aproximadamente, 1,5 mil li-
tros, que foram distribuídos entre as 
duas entidades. Ao todo, a ação be-
neficiou 60 pessoas que são atendidas pela Apae e pelo Lar 
dos Idosos. 

Para Juliana Aparecida Batista Silva, assistente financeira 
da Coopervi e voluntária no projeto, foi gratificante contri-
buir com o bem-estar da comunidade. “Todos na cooperati-
va adoraram participar da ação. Agora, pensamos em fazer 
algo maior em 2019”, comentou. 

10

23

voluntários

pessoas 
beneficiadas

Vianopólis
foi a cidade que
recebeu a ação
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O papel e a responsabilidade 
do motociclista no trânsito são 
assuntos de extrema relevância, 
não apenas para o condutor, 
mas, também, para todos aque-
les que circulam pela cidade. Por 
isso, os temas fizeram parte de 
uma semana de conscientiza-
ção promovida, em 2018, pela 
Cooperativa dos Condutores 
de Motocicletas do Estado de 
Goiás (Coopmego), aos seus as-
sociados. 

Na ocasião, a Coopmego 
realizou cursos e palestras, durante a semana do Dia do 
Motociclista, comemorado em 27 de julho. No último dia 
do projeto, os cooperados participaram, ainda, de um 
evento de integração. As atividades compuseram a cam-
panha do Dia de Cooperar Goiás 2018. A ação beneficiou, 
diretamente, 320 pessoas. 

COOPMEGO

Conscientização 
para o trânsito

12

320

voluntários

pessoas 
beneficiadas

Goiânia
foi a cidade que
recebeu a ação
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Naquele dia “mágico” de dezembro, não havia tempo para lem-
branças ruins entre os nove meninos e meninas que vivem no Serviço 
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Abrigo Intermunicipal 
Rios dos Bois), em Alto Horizonte. Só havia espaço para as alegrias, di-
versões e surpresas que os voluntários da Cooperativa de Transportes 
e Cargas de Alto Horizonte (Cooperalto) prepararam para a garotada.

O dia começou com um delicioso café da manhã e seguiu com 
muito entretenimento em brinquedos alugados pela cooperativa, 
como pula-pula e piscina de bolinhas. O almoçou também foi espe-
cial, realizado num restaurante da cidade. À tarde, o momento tão 
esperado da entrega dos presentes. Cada voluntário da Cooperalto 
encarregou-se de atender ao pedido de um dos pequenos, escrito 
em cartinhas de Natal. 

Além dos presentes, os voluntários realizaram, ainda, uma compra 
no valor de R$ 2 mil para o abrigo, com móveis, roupa de cama, mesa, 
banho e travesseiros. A Cooperalto participa do Dia de Cooperar desde 
2015. Para Darlisson dos Santos Rego, encarregado administrativo da 
Cooperalto e um dos voluntários, foi muito gratificante passar o dia 
com as crianças. “Para elas, foi algo bastante relevante receber todo 
esse carinho, essa dedicação exclusiva dos voluntários”, comenta. 

COOPERALTO

Dia de alegria e diversão

Alto 
Horizonte

25

16

foi a cidade que
recebeu a ação

volutários

pessoas 
beneficiadas
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Em Goiás, a festa anual do Dia C 2018 realizada em 
julho, em comemoração às ações de responsabilidade 
social das cooperativas, teve um espaço dedicado ao 
bem-estar físico e emocional dos visitantes do Parque 
Zoológico de Goiânia. O serviço foi oferecido, gratuita-
mente, pela Cooperativa dos Fisioterapeutas do Estado 
de Goiás (Fisioativa) ao público que compareceu no dia 
do evento. 

Dezenas de pessoas tiveram atendimento em auricu-
loterapia chinesa, com a colocação de cristais e semen-
tes de mostarda no pavilhão auricular, para tratamento 
de diversas patologias. Os beneficiados também rece-
beram avaliação postural, com feedback sobre possíveis 
vícios posturais e patologias referentes à má postura, 
além de orientações para a adequação de postura glo-
bal. A ação foi direcionada a todas as faixas etárias e 
contemplou 60 pessoas, ao 
longo do dia. 

FISIOATIVA

Bem-estar físico e emocional

Goiânia

4

60

foi a cidade que
recebeu a ação

volutários

pessoas 
beneficiadas
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Páginas coloridas, histórias divertidas, muitos sorrisos, diversão e até a presença 
de princesas. As crianças do Centro Educacional de Educação Infantil (Cmei) Ciran-
da, em Goiânia, tiveram um verdadeiro “Dia Feliz”, como já previa o nome do projeto 
realizado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Micro Regiões de Goi-
ânia e Adjacentes (Sicoob Credisaúde), dentro da campanha do Dia C Goiás 2018.

Para estimular a leitura de meninos e meninas e, também, ensinar noções de fi-
nanças pessoais e economia, já nos primeiros anos de vida, a cooperativa distribuiu 
diversos livros infantis e realizou dinâmicas de leitura em sala de aula junto com 
os alunos. As crianças também ganharam cofrinhos, como símbolo e incentivo à 
poupança. 

Para completar o dia, foi a vez do Escovódromo da Uniodonto Goiânia marcar 
presença no Cmei Ciranda, com voluntárias para falar da importância de se manter 
os cuidados adequados com a saúde bucal. A Cooperativa de Cirurgiões Dentistas 
foi parceira do Sicoob Credisaúde nessa ação do Dia C. A ação 
atendeu 56 crianças. 

“É muito importante esse tipo 
de ação, porque ela atinge não só as 
crianças, mas também os pais, que 
acabam recebendo informações dos 
filhos posteriormente”, afirma a dire-
tora do Cmei, Leda Serdato Gomes.

SICOOB CREDISAÚDE

Dia Feliz, com leitura e educação financeira

Goiânia

14

56

foi a cidade que
recebeu a ação

volutários

pessoas 
beneficiadas
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A campanha do Dia C 
é uma vitrine importante 
para mostrar ao mundo 
como o cooperativismo é um 
modelo de negócio que prioriza as pessoas 
e que trabalha para construir uma sociedade mais justa e 
igualitária. Por mais um ano, o Sicoob Centro Sul fez questão de exercer 
e demonstrar essa característica. 

O próprio nome do projeto desenvolvido pela cooperativa dentro do 
Dia de Cooperar 2018 - “Cure o mundo, faça um lugar melhor para todos 
nós” - já era um convite a essa mudança. Nessa edição, a cooperativa 
desenvolveu uma grande campanha de arrecadação de leite em pó espe-
cial, leite longa vida e fraldas geriátricas, em todas as sete cidades em que 
atua. Foi realizada também uma campanha de doação de sangue.

Diversos voluntários, entre associados e colaboradores, mobilizaram-
se para o projeto, nos municípios de Morrinhos, Água Limpa, Buriti Ale-
gre, Caldas Novas, Corumbaíba, Pontalina e Edealina. Nessas localidades, 
foram arrecadados 984 litros de leite longa vida, 92 latas de leite em pó 
especial e 88 pacotes de fraldas geriátricas. Os projetos beneficiaram a 
Associação de Combate ao Câncer de Goiás – Hospital Araújo Jorge. 

SICOOB CENTRO-SuL

Modelo de transformação social

Anápolis

43

38

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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“O que há de melhor
no que diz respeito 
a ser generoso é que 
recebemos sempre 
algo melhor do que
damos. A reação 
é maior do que a ação.

OrisOn sWett marden, 
escritOr nOrte-americanO

“
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SICOOB COOPERCRED + 
SICOOB EMPRECRED + 
SICOOB uNICENTRO NORTE GOIANO

Cooperativas unidas 
pelo bem comum

Entre várias características que tornam o 
cooperativismo um modelo de negócios mais 
forte, justo e equilibrado, está a união de for-
ças pelo bem comum e a intercooperação. E 
foram estas práticas que permitiram que três 
cooperativas fizessem uma grande diferença 
na vida de adultos e crianças que realizam 
tratamento no Centro de Equoterapia Passo 
a Passo, em Goianésia. Depois do sucesso 
da parceria de 2017, as cooperativas Co-
opercred, Emprecred e Unicentro Norte 
Goiano, todas do sistema Sicoob, se reu-
niram mais uma vez para realizar um pro-
jeto para o Dia C Goiás 2018. 

Juntas, elas arrecadaram fundos para 
a revitalização do Centro de Equoterapia, 
que atende 50 pessoas com necessidades 
especiais. O local, que era basicamente um 
vão de 25 metros quadrados, recebeu nova 
pintura, divisórias, mobília (mesas e cadei-
ras), espelho (que auxilia nas atividades de 
equilíbrio sobre os cavalos), maca para fisio-
terapia e adesivação dos vidros – tudo para 
melhorar o atendimento dos pacientes e 
seus familiares.

Toda a estrutura foi entregue no dia 20 de outubro, quando os 
voluntários das três cooperativas aproveitaram para oferecer uma 
festa ao público do Centro de Equoterapia Passo a Passo, com apre-
sentação de dança, instalação de brinquedos para as crianças, dis-
tribuição de lanches, doces, brindes e prêmios. Além da importância 
do projeto para a cidade, o Dia C é uma oportunidade para que haja 
interação entre os Sicoobs presentes em Goianésia, a partir da prá-
tica da intercooperação. 

20

Goianésia

50

voluntários

pessoas 
beneficiadas

foi a cidade que
recebeu a ação
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O Siccob SGPA contou com a colaboração de seus cooperados para 
arrecadar alimentos e produtos de limpeza para duas entidades. A coo-
perativa promoveu uma ação que beneficiou o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), localizado no setor Recanto das Minas Gerais. A 
cooperativa arrecadou 1000 kg de alimentos, beneficiando ali 85 crianças 
de idades entre 5 e 15 anos. 

A segunda instituição beneficiada por outra ação do Sicoob SGPA foi 
a Vila São José 
Bento Cottolengo 
Bento, em Trinda-
de. Por meio tam-
bém de doações 
dos cooperados, 
foram arrecada-
dos materiais de 
limpeza e fraldas. 
Foram beneficia-
das 350 pessoas 
nesta ação. 

SICOOB CREDI-SGPA 

Duas entidades 
atendidas pelo Dia C

Goiânia

10

435

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas



51

A mistura de esporte com educação e assistência resultaram em 
ações importantes realizadas pela Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Grande Goiânia (Sicoob Crediadag) dentro do Dia C 
Goiás 2018. Com a promoção do seu segundo passeio ciclístico, o 
Bike Cooperativo, o Sicoob Crediadag conseguiu reunir uma tone-
lada de alimentos para doação. Participaram da ação 100 ciclistas, 
que percorreram um percurso de 12 quilômetros, com saída da 
porta da cooperativa.

Os alimentos foram destinados ao Posto de Assistência Espírita 
Humberto Campos – Grupo Gera, localizado no Madre Germana II. 
Durante a entrega, no dia 22 de setembro, a cooperativa realizou 
uma ação educacional, com aproximadamente 50 meninos e meni-
nas de 4 a 10 anos. Na ocasião, voluntários abordaram a importân-
cia de cooperar. Além disso, as crianças foram presenteadas com 
o Gibicoop Cooper Amigos, com a história “Nada se Perde, Tudo se 
Transforma”, que fala sobre a importância da reciclagem de lixo 
e da necessidade da preservação do meio ambiente. As ações be-

neficiaram, ao todo, 280 
pessoas.

SICOOB CREDIADAG 

Cooperar pelo 
esporte e educação

Goiânia

100

280

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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O trabalho de conscientização, junto à comunidade, 
sobre a importância da doação de sangue para o sal-
vamento de vidas tornou-se o projeto principal da Co-
operativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e 
Região (Sicoob do Vale) para o Dia de Cooperar. Desde 
2014, a campanha “Ajude um amigo, doe sangue” é re-
alizada uma vez por ano pela cooperativa, sempre em 
parceria com o Hemocentro de Ceres e a Secretaria de 
Saúde de Rubiataba.

Em 2018, dez voluntários do Sicoob do Vale atuaram 
na mobilização de cooperados e da população em geral, 
para que comparecessem, no dia 29 de maio, ao Progra-
ma Saúde da Família (PSF) 5, no Setor Rubiatabinha. Du-
rante todo o dia, houve o cadastramento de 120 pesso-
as, que passaram pela 
triagem. Ao final, 75 
doadores, também vo-
luntários, estavam ap-
tos e puderam passar 
pela coleta de sangue. 
Todo o material colhido 
foi destinado ao aten-
dimento de pacientes 
internados em hospitais 
do Vale de São Patrício.

SICOOB 
DO VALE

Cinco anos 
de doações, 
para salvar 

vidas

85

56

voluntários

pessoas 
beneficiadas

Cidades 
do Vale de 

São Patrício
receberam

ações do Dia C
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Quanto valem centenas de sorrisos, numa tarde 
ensolarada de julho? Para os voluntários da Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Rio Verde e Região (Sicoob Empresarial), o 
valor é inestimável. Há três anos, eles são recebidos com alegria pelos 
moradores do Lar dos Vovôs, como é carinhosamente conhecida a Asso-
ciação Beneficente André Luiz (Abal), que abriga 90 idosos.

Os voluntários sabem que as doações são necessárias e muito bem re-
cebidas, diante das necessidades da instituição. Por isso, a cada nova ação 
do Dia C, levam para o abrigo alimentos, produtos de higiene e limpeza e, 
desta vez, entregaram, de presente, três purificadores de água. Tudo isso, 
é uma forma de contribuir com uma qualidade de vida melhor para as 
vovós e vovôs que vivem na Abal. 

Entretanto, é na visita aos moradores, nos abraços com troca de calor 
humano, na audição atenta a cada história antiga e na felicidade dos 
passos trocados durante uma divertida dança, que está a maior rique-
za da ação promovida pelo Sicoob Empresarial, em Rio Verde. Mantendo 
os valores do cooperativismo, as atividades promovidas pela cooperativa 
junto à Abal tiveram como prioridade as pessoas. Batizado de “Seu gesto 
vale um sorriso”, o projeto da cooperativa beneficiou cerca de 90 idosos 

SICOOB EMPRESARIAL
O ser humano como prioridade

Rio Verde

25

90

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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“Uma das marcas 
das pessoas bem-sucedidas 
é serem voltadas 
para ação. Uma das 
marcas das pessoas 
medianas é serem 
voltadas para a fala

Brian tracy, cOnsultOr e 
Palestrante canadense

“
55
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O Instituto Engecred, braço social do Sicoob Engecred-GO, preparou um 
conjunto de ações para comemorar o Dia de Cooperar (Dia C). O Projeto ABC 
(aprender, brincar e cooperar) foi dividido em três eventos voluntários para 
públicos distintos – crianças, idosos e a sociedade em geral – com intuito de 
promover responsabilidade social e desenvolvimento humano à comunida-
de goianiense. ”Considerando a economia, educação, meio ambiente, saúde, 
transporte, moradia e atividades locais, resolvemos criar o Projeto ABC para 
mantermos o compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um 
mundo mais justo e igual”, afirma o diretor-executivo do Instituto Engecred, 
Edjar Júnior Barbosa.

O Projeto ABC levou um grupo de idosos ao Parque Cultural Florata, no dia 
28 de junho. No dia 29, foi a vez do público infantil. No período da manhã, 
200 crianças da rede pública de ensino foram ao cinema – 100 do Colégio 
Estadual Dom Fernando I, na Região Leste da capital; 50 do Colégio Estadual 
Francisco Maria Dantas; e mais 50 do Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus, 
ambos na região noroeste. Ao final, eles participaram de uma palestra sobre 
educação financeira.

No mesmo dia 29 de junho, as 100 crianças atendidas pelo Grupo Fraterno 
Paulo de Tarso tiveram também uma tarde divertida, com pula-pula, escor-
regadores, pintura de rosto, show de mágica e lanche especial, além de uma 
palestra sobre educação financeira com distribuição de cofrinhos. A coopera-
tiva também participou, no dia 30 de junho, da celebração do Dia C, no Par-
que Zoológico de Goiânia. Aproximadamente 500 pessoas foram beneficiadas 
pelo Instituto Engecred nas ações.

SICOOB ENGECRED-GO
Ação para crianças no Dia de Celebrar

Goiânia

11

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

Aproximadamente 2.000 
pessoas passaram pel o evento
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Como legítima integrante de um movimento que tem como uma das 
prioridades a responsabilidade e a sustentabilidade ambiental, a Coope-
rativa de Crédito dos Magistrados e Servidores da Justiça do Estado de 
Goiás e Empregados da Celg (Sicoob Juriscredcelg) sentiu a necessidade 
de devolver, à natureza, toda a quantidade de papel que consome anual-
mente. Após um levantamento, identificou que seria preciso plantar, por 
ano, sete árvores (em fase adulta). 

O Sicoob Juriscredcelg foi além: replantou 3 mil mudas, no seu proje-
to de “Reflorestamento da Lagoa Vargem Bonita”. O intuito é recuperar a 
área que margeia a lagoa, que é um dos principais fornecedores de água 
ao Rio Meia Ponte e que foi degradada pelo homem, ao longo dos anos. A 
área total reflorestada possui 3,5 hectares e o projeto foi dividido em três 
etapas. As duas primeiras - preparação do solo para recepção das plantas e 
realização do plantio, com a participação de colaboradores, cooperados e a 
população local, teve a supervisão da Agência de Meio Ambiente (Amma). 

A terceira etapa consiste na manutenção das mudas pelos próximos 
anos, até que consigam manter-se sozinhas. Foram plantadas na lagoa es-
pécies do cerrado, como Unha, Ipê amarelo e Cedro (todos do brejo), além de 
Buriti e Jatobá. Participaram da ação 70 voluntários do Sicoob Juriscredcelg.

SICOOB JuRISCREDCELG
Uma retribuição ao meio ambiente

Goiânia

70

2.500

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas



58

A educação financeira foi o foco da cooperativa Sicoob Uni Cen-
tro Brasileira no Dia de Cooperar 2018. A cooperativa preparou uma 
cartilha com o tema “Dinheiro custa Dinheiro”, com orientações para 
crianças. Durante a celebração do Dia de Cooperar no Parque Zooló-
gico de Goiânia mais de 100 crianças receberam a cartilha e cofrinhos 
para aprender sobre educação financeira. Trinta voluntários da coope-
rativa participaram da ação no Dia C. 

De acordo com o presidente do Sicoob Uni Centro Brasileira, Rai-
mundo Nonato Leite Pinto, o Dia de Cooperar tem o caráter de apro-
ximar ainda mais as cooperativas da sociedade. “É muito relevante 
porque é uma forma de manter contato direto com a comunidade 
que nos cerca”. Além disso, Raimundo acredita que o Dia de Cooperar 
reforça os laços de intercooperação. “É uma interação muito grande 
com todos os todos os ramos do cooperativismo, numa ação con-
junta, demonstrando a importância que temos pra sociedade e nas 
comunidades em que estamos inseridos”, completa.

SICOOB uNICENTR O BRASILEIRA

Educação financeira

Goiânia

30

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

Aproximadamente 2.000 
pessoas passaram pelo evento
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Todo mundo pode se 
tornar capaz de poupar, 
ainda que pouco, para a 
realização de um sonho 
futuro. Essa perspectiva 
pode fazer uma grande 
diferença na vida de pes-
soas que possuem baixa 
renda e não conseguem 
enxergar uma solução fi-
nanceira para a vida. Mas 
a Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão das Re-
giões Sudoeste, Sul e Oeste 
de Goiás (Sicoob Unisaúde 
Goiás) reuniu pais de alu-
nos de uma escola pública 
de Rio Verde, para mostrar 
que é possível criar alter-
nativas viáveis para as fa-
mílias.

O projeto “Educação 
financeira, o primeiro 
passo para várias con-
quistas!” fez parte do Dia 
C Goiás 2018. Ao todo, 
25 voluntários do Sicoob 

Unisaúde Goiás se mobilizaram 
para orientar os pais da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Professor Waldyr Emrich Portilho. A ação inédita da cooperativa 
beneficiou cerca de 400 pessoas.

Segundo Vanessa Proto Pimenta, analista de Gestão de Pes-
soas do Sicoob Unisaúde Goiás, os pais que participaram do 
evento relataram a importância desse tipo de orientação. “São 
pessoas de baixa renda e, mesmo com pouco dinheiro, a equipe 
Sicoob mostrou que é possível poupar para se conquistar deter-
minado sonho”, afirma.

SICOOB uNISAÚDE GOIÁS
Poupar e sonhar, é só começar!

Rio Verde

25

400

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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SICREDI CERRADO GO
Dedicação à causa resulta 
em recorde de voluntários

Com o mote “Atitudes Simples Movem o 
Mundo”, o Sicredi Cerrado GO promoveu e 
apoiou diversas iniciativas ligadas ao Dia C 
Goiás 2018. Em todas as dez cidades onde 
está presente (Rio Verde, Quirinópolis, Ja-
taí, Santo Antônio da Barra, São Simão, 
Piranhas, Arenópolis, Goiânia, Iporá e 
Itumbiara), foi realizada uma ação. O 
número de voluntário, em 2018, bateu 
recorde na cooperativa. Entre associa-
dos, colaboradores e a comunidade em 
geral, foram mais de 300 pessoas en-
volvidas em atividades.

 Em cada município, uma enti-
dade foi beneficiada. A cooperativa 
arrecadou mais de 500 cestas básicas, 
1.500 litros de leite, brinquedos e rou-
pas, que foram distribuídos entre asilos, 
instituições que trabalham com crian-
ças e adolescentes em situação de risco 
social e grupo de apoio a gestantes. As 
instituições também foram contem-
pladas com atividades, entre palestras 
sobre a importância do cooperativismo 
no desenvolvimento local, sobre cui-
dados na maternidade e sobre Educa-
ção Financeira, um dia de beleza para 
idosos e atrações de lazer. Em Itum-
biara, a cooperativa realizou o projeto em conjunto com a Unimed, 
Uniodonto, Sicoob locais. 

Somando todas as ações, o Sicredi Cerrado GO estima ter impac-
tado mais de 5 mil pessoas em sua área de atuação. “O voluntariado 
vem do coração e os nossos associados, colaboradores e dirigen-
tes vêm, a cada ano, adotando essa causa. Esse sentimento se tor-
nou tão forte, que os números alcançados em 2018 superaram os 
demais e tenho convicção de que, ano após ano, vamos impactar 
positivamente a vida de mais pessoas com o propósito de fazer o 
bem, por meio do Dia C”, destacou o presidente da cooperativa, Zeir 
Ascari.

300

5 mil

voluntários

pessoas 
beneficiadas

Arenópolis, 
Goiânia, Iporá, 

Itumbiara, 
Jataí, Piranhas, 

Quirinópolis, Rio 
Verde, Santo 

Antônio da Barra 
e São Simão

foram as cidades que 
receberam ações do 

Dia C / Comigo
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“Mesmo quando tudo 
parece desabar, cabe 
a mim decidir entre rir 
ou chorar, ir ou ficar, desistir 
ou lutar; porque descobri,
no caminho incerto da vida, 
que o mais importante 
é o decidir.  

cOra cOralina, 
escritOra e 
POetisa GOiana

“
62
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Numa proposta baseada no equilíbrio entre a conquista de 
resultados financeiros e a efetivação da melhoria contínua da 
qualidade de vida das comunidades onde atua, a Cooperativa de 
Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central (Sicredi Pla-
nalto Central) orgulha-se do impacto que produz na sociedade, a 
partir da sua atuação. No Dia C Goiás 2018, a cooperativa realizou 
ações nas cidades de Posse, Mambaí e Luziânia, que contaram o 
trabalho de cerca de 130 voluntários e que beneficiaram mais de 
2.100 pessoas, direta e indiretamente.

Em Luziânia, as atividades foram feitas na Associação Casa De 
Misericórdia Padre Dario, que atende pessoas em situação de rua. 
Com a parceria de uma clínica de odontologia e de alunos de en-
fermagem do Senac, os 
pacientes tiveram acesso 
a tratamentos dentários, 
aferição de pressão, tes-
te de glicemia e triagem 
de saúde. Kits de higie-
ne e alimentos também 
foram doados durante 
o evento.

A cidade de Mambaí 
recebeu pela segunda 
vez uma ação do Dia 
de Cooperar do Sicre-
di Planalto Central. 
A primeira, em 2017, 
restaurou uma das 
praças da cidade e a 
devolveu ao convívio 
público. Com o sucesso do projeto, a 
dose foi repetida em 2018, com a pintura de frases motivacionais 
no muros e amarelinhas no chão, plantio de árvores e conserto 
do meio-fio. Além de associados e colaboradores da cooperativa, 
toda a comunidade também participou da atividade. 

Em Posse-GO, a população também teve a praça poliesporti-
va revitalizada, com pintura nova, iluminação e limpeza. Também 
puderam aproveitar ações sociais, como a ginastica laboral e café 
da manhã em entidades carentes. “Somos agentes transforma-
dores da sociedade e, durante todo ano, fazemos isso. No Dia C, 
apenas apresentamos a todos o resultado dessa transformação”, 
destaca o diretor-executivo do Sicredi Planalto Central, Ronaldo 
Sorana.

SICREDI 
PLANALTO 

CENTRAL

Equilíbrio 
entre o 

social e o 
financeiro

Luziânia, 
Mambaí e 

Posse

130

2.100 

foram as cidades 
que receberam 

as ações

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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Para amenizar a difícil situação de meninos e meninas que foram retiradas 
de suas famílias por ordem judicial e que vivem em instituição de Anápolis, a 
Unimed Anápolis Cooperativa de Trabalho Médico empenhou-se num projeto 
de decoração do abrigo. O objetivo era organizar a Casa Lar Projeto Amando, 
de uma maneira que devolvesse às crianças a sensação de estar num lar de 
verdade. Ao todo, 35 colaboradores voluntários da cooperativa trabalharam 
na ornamentação do abrigo, para transformá-lo num cenário mais aconche-
gante e parecido com o ambiente familiar.

O projeto foi chamado de Corrente do Bem – Dia de Cooperar e beneficiou 
50 crianças de zero a cinco anos abrigadas na Casa Lar Projeto Amando. A 
instituição foi criada, em 2017, por uma médica cooperada da Unimed Aná-
polis e seus parceiros. Para Franciely Guimarães, analista de Relações Públicas 
da cooperativa, foi uma satisfação para os voluntários fazer parte da ação 
durante o ano todo. 

“Estou na cooperativa há sete anos e todos os anos eu participo do Dia C, 
com muita alegria, além levar também minha família, para sentir um pouqui-
nho dessa satisfação. Esse projeto é muito importante para aprendermos a 
cooperar e nos ensina e ser melhores como seres humanos”, destaca Franciely.

uNIMED ANÁPOLIS
Cooperativa devolve o aconchego 
do lar a crianças abrigadas

Anápolis

35

50

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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Um verdadeiro mutirão da saúde foi promovido pela 
Unimed de Catalão Cooperativa de Trabalho Médico, como 
projeto do Dia C Goiás 2018. A cooperativa mobilizou 300 
voluntários, entre colaboradores e cooperados, para realizar 
atendimento de triagem entre os 47 idosos o Asilo Fundação 
Antero da Costa Carvalho, em Catalão. O objetivo da ação era 
levantar possíveis problemas de saúde entre os internos e fa-
zer o encaminhamento para os tratamentos necessários, evi-
tando complicações dos quadros e melhorando a qualidade 
de vida dos pacientes.

Além da triagem médica, os voluntários também ofere-
ceram entretenimento e muito carinho aos idosos, o que é 
importante também para o bem-estar psíquico e emocional. 
Entre as atividades, foram feitas rodas de violão e cantoria, 
dança e ginástica com balões.

uNIMED DE CATALÃO

Mutirão pela saúde 
física e mental

Catalão

300

47

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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Aprender a cuidar da saúde olhando o corpo de dentro para fora é 
uma das estratégias usadas pela Unimed Goiânia para trabalhar ações 
de prevenção a doenças e de qualidade de vida. É desse ângulo que os 
participantes da exposição “Seu Corpo, Sua Casa” enxergam os órgãos 
e seu funcionamento, após passarem por um grande túnel inflável e 
interativo de 12 metros de cumprimento, com o formato do interior 
do corpo humano. 

Na ocasião, eles assistem a vídeos animados e recebem dicas de cui-
dados com a saúde. Durante a festa do Dia C Goiás, a estrutura foi vi-
sitada por mais de 500 pessoas. Voluntários da cooperativa também fi-
zeram 300 atendimentos, como aferição de pressão e teste de glicemia.

Além da exposição, a Unimed Goiânia também realizou um pro-
jeto na região metropolitana da capital para mobilizar doadores de 
sangue. A ação envolveu 300 voluntários, beneficiando diretamente 
mil pessoas. 

Uma visão diferenciada para 
aprender a cuidar da saúde

Goiânia 
e região 

metropolitana

300

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

uNIMED GOIÂNIA

Aproximadamente 2.000 
pessoas passaram pelo evento
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Em 2018, a aposta da Unimed Vale do Corumbá como ação 
do Dia C Goiás foi na multiplicação de informações, como for-
ma de propagar a prevenção contra doenças e melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas. Para isso, a cooperativa reuniu cerca 
de 400 colaboradores de uma empresa de Pires do Rio, com 
idade entre 18 e 65 anos, para promover um dia de palestras, 
com foco na saúde, em especial na prevenção ao câncer de 
próstata. 

O tema foi escolhido por sua relevância. O câncer de prós-
tata é o segundo tipo mais comum entre homens, com cerca 
de 68 mil casos em 2018, e responsável pela morte de 14 mil 
pessoas por ano, segundo dados do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca). Com isso, as palestras atingiram não apenas os cola-
boradores do sexo masculino que participaram da ação, como 
esposas, filhas e mulheres que têm homens na família e podem 
ajudar a repassar as orientações de prevenção.

Na ação do Dia C da Unimed Vale do Corumbá, os partici-
pantes também foram incentivados a contribuir com a doação 
de um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação total 
foi distribuída a famílias carentes, na semana do Natal. 

Informação multiplicada 
para maior qualidade de vida

Pires do Rio

10

400

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas

uNIMED VALE DO CORuMBÁ 
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Os números registrados, em 2018, pelo Projeto Sorriso, desenvolvido há 
mais de 20 anos pela Uniodonto Goiânia, dão a dimensão da importância de 
um dos trabalhos de promoção social mais consolidados do cooperativismo 
goiano. Ao longo do ano, 11 mil pessoas receberam atendimentos na área 
de prevenção de saúde bucal, conduzidos por voluntários da cooperativa. 
São crianças, adolescentes, adultos e idosos de comunidades carentes das 
cidades de Goiânia, Anápolis, Trindade e Araguaia, que estão à margem des-
se tipo de serviço.

Realizado sempre com a parceria do SESCOOP/GO, a cada ano, o Projeto 
Sorriso ajuda a fortalecer o Dia de Cooperar Goiás. Em 2018, 25 acadêmi-
cos do curso de Odontologia participaram da ação, que beneficiou 65 ins-
tituições, entre escolas, creches, asilos, ONGs e entidades filantrópicas, que 
atendem esse público. Coordenadora da Ação Social Mão Amiga, promovi-
da pela Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, Dulcilene de Souza e Silva 
agradeceu à equipe da Uniodonto Goiânia pelo belo trabalho realizado por 
meio do Projeto Sorriso. “Foi uma ação fundamental e esperamos contar 
sempre com essa parceria”, destaca.

A Uniodonto Goiânia também participou da festa do Dia C Goiás 2018, 
com a montagem do Escovódromo, no Parque Zoológico de Goiânia. Na 
ocasião, diversas crianças receberam orientações sobre a higiene da boca, 
dos dentes e dos cuidados com a saúde bucal.

 uNIODONTO GOIÂNIA 

Inclusão para comunidades que 
estão à margem da saúde preventiva

Goiânia, 
Anápolis, 

Trindade e 
Araguaia

30

11 mil

foram as cidades que
receberam as ações

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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A presença de nove voluntárias da Uniodonto Sudo-
este Goiano deixou o dia mais divertido e informativo 
na Associação Espírita Bezerra de Menezes, em Rio Ver-
de. As crianças atendidas na entidade e suas respecti-
vas mães tiveram a oportunidade de participar de uma 
palestra sobre higiene bucal e de receber uma cartilha 
educativa, com informações valiosas para a saúde.  De-
pois do evento e da degustação de um lanche servido 
especialmente para a 
ocasião, a criançada pôde 
se divertir na piscina de 
bolinhas e no pula-pula, 
montados pela cooperati-
va na associação. O proje-
to da Uniodonto Sudoes-
te Goiano, realizado em 9 
de dezembro, fez parte do 
Dia C Goiás 2018 e bene-
ficiou 60 pessoas.

uNIODONTO SuDOESTE GOIANO

Sorriso feliz começa 
pela saúde bucal

Rio Verde

9

60

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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Pelo terceiro ano seguido, voluntários da Uniodonto Sul Goia-
no, auxiliados por colaboradores do Sicoob Unicentro Brasileira e 
da Unimed Regional Sul de Goiás, levaram lazer e serviços à popu-
lação de Itumbiara, numa grande ação do Dia de Cooperar Goiás. 
Em 2018, as cooperativas se mobilizaram no Centro da cidade para 
promover atividades de saúde (com orientações de cuidado bucal 
e aferições de pressão) e de beleza (limpeza de pele, maquiagem e 
corte de cabelo). 

O cuidado com os animais e com a natureza também foi uma 
preocupação do projeto, que promoveu uma feira de adoção de 
cães e conscientização sobre a posse responsável, além de dis-
tribuição de mudas, para arborização da cidade. As cooperativas 
promoveram, ainda, doação de roupas a famílias carentes. Para a 
criançada, não faltaram atrações: pula-pula, escorregador de ar, 
piscina de bolinha, jogo de argolas, touro mecânico, distribuição de 
pipoca, picolé e algodão-doce.

Com o Projeto Viver, a Uniodonto Sul Goiano conseguiu bene-
ficiar cerca de 3 mil pessoas em 2018. Ao todo, 45 voluntários se 
dedicaram ao atendimento à população, que foi realizado no mês 
de junho.

uNIODONTO SuL GOIANO + 
SICOOB uNICENTRO BRASILEIRA + 
uNIMED REGIONAL SuL GOIÁS

Trio de cooperativas se unem 
pela população de Itumbiara

Itumbiara

45

3 mil

foi a cidade que
recebeu a ação

voluntários

pessoas 
beneficiadas
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CELEBRAÇÃO DO DIA C GOIÁS

Cooperativas goianas
movimentam campanha

Uma verdadeira corrente de cooperação 
se forma a cada ano, durante a celebração 
do Dia de Cooperar Goiás, quando diversas 
cooperativas goianas se unem para levar 
alegria, entretenimento, lazer, serviços 
e conhecimento à população. É uma 
verdadeira festa da responsabilidade social, 
para celebrar os resultados dos projetos 
que as cooperativas desenvolvem, na 
transformação e melhoria das comunidades 
em que atuam. Em 2018, a comemoração 
passou pelo Zoológico de Goiânia pela 
segunda vez e reuniu cerca de 2 mil pessoas, 
ao longo de um dia repleto de positividade.
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Celebração do Dia C Goiás 
voltou ao Zoológico em 2018
Encantar as pessoas e mostrar o quanto o 

cooperativismo atua com o objetivo de cola-
borar para uma sociedade mais justa e sus-
tentável. Com esse propósito, o Sistema OCB/ 
SESCOOP-GO celebrou, em Goiás, o Dia de 
Cooperar, maior movimento cooperativista 
de voluntariado do País. A celebração do Dia 
C em Goiânia foi realizada no dia 30 de junho, 
com a promoção de uma manhã mais alegre 
e cooperativa para cerca de 2 mil pessoas. Em 
2018, o evento voltou ao Parque Zoológico de 
Goiânia, repetindo um sucesso já experimen-
tado em 2016. 

Quem passou pelo local pôde interagir e 
conhecer melhor o segmento e as 16 coope-
rativas goianas, parceiras do Sistema OCB/ 
SESCOOP-GO na realização da festa do Dia C 
Goiás 2018. Eles ainda aproveitaram os servi-
ços oferecidos na ocasião, como degustação 
de alimentos, atendimentos básicos na área 
da saúde, além de orientações relacionadas 
ao cooperativismo de crédito.

Não faltaram atrações para divertir toda 
a família. Além das brincadeiras e jogos, teve 
entretenimento circense, brindes e toda a es-
trutura do Zoo de Goiânia, para agradar os fi-
lhos. Também foram oferecidos serviços para 
os pais, como aferição de pressão e glicemia, 
massagem relaxante, auriculoterapia e orien-
tação postural. 

Mas como o Dia C Goiás vai além da diver-
são. A festa estimulou também o voluntaria-
do entre os visitantes, que trocaram o ingres-
so de entrada por um quilo de alimento não 
perecível. O projeto resultou na arrecadação 
de 3.163 quilos de alimentos, que foram en-
tregues à Prefeitura de Goiânia. Parceira do 
evento desde a primeira edição, a prefeitura é 
a responsável por doar e distribuir os alimen-
tos a instituições filantrópicas cadastradas 
no município.

A celebração do Dia de Cooperar é reali-
zada uma vez por ano, para promover o vo-
luntariado e celebrar as ações de responsabi-
lidade social realizadas durante o ano, pelas 
cooperativas brasileiras. Durante um dia in-
teiro, cooperativas de todo o País realizam 
ações voluntárias ligadas à cultura, educação, 
meio ambiente, saúde, esporte e lazer. A ação 
pontual é realizada sempre no primeiro sába-
do de julho, data em que é celebrado o Dia In-
ternacional do Cooperativismo. Em 2018, por 
causa dos jogos da Copa do Mundo, a mobi-
lização nacional do cooperativismo brasileiro 
foi antecipada para 30 de junho, mudança de 
data que também foi adotada em Goiás. 

O Dia C é uma oportunidade de mostrar à 
população o diferencial do modelo de negó-
cio cooperativista, que é rentável e susten-
tável, mas que não deixa de lado o principal, 
que são as pessoas. Por isso, os trabalhos de 
responsabilidade social são contínuos e aten-
dem um dos princípios do movimento: o in-
teresse pela comunidade.

“O Dia C é a 
oportunidade de mostrar 
à população o diferencial 
do modelo de negócio 
cooperativista, que é 
rentável e sustentável, 
mas que não deixa de 
lado o principal, que são 
as pessoas.

“
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Cerca de 2 mil pessoas passaram 
pelo Zoológico de Goiânia, durante 
a festa do Dia C Goiás 2018. Entre as 
ações de saúde oferecidas no evento, 
os visitantes puderam aproveitar 
informações de conscientização 
sobre prevenção de doenças, além 
de aferição de pressão e glicemia.
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de alimentos 
arrecadados

cooperativas 
participantes

pessoas passaram 
pelo Zoológico

3.163 17 2.000kg

Diversão e voluntariado: festa arrecada 
mais de 3 toneladas de alimentos na capital

A grande celebração do Dia de Cooperar 
Goiás, além de oferecer diversas atrações de 
lazer e serviços à população, também tem a 
importante tarefa de incentivar o volunta-
riado entre os visitantes do evento. Todos os 
anos, a participação na festa vincula a troca 
de alimentos por ingressos. Com isso, todo 
mundo se diverte e ajuda outras pessoas que 
necessitam de apoio.

“Esse trabalho que a gente faz de arre-
cadação é importante, porque as crianças 
sabem que a entrada é a troca de um quilo 
de alimento e, assim, elas sentem que estão 
ajudando e que isso vai chegar em alguém 

que precisa. Esse tipo de ação desperta nes-
ses pequenos a vontade de cooperar com o 
próximo desde cedo”, afirma o presidente do 
Sistema OCB/SESCOOP-GO, Joaquim Guilher-
me Barbosa de Souza.

Em 2018, o Sistema arrecadou, no Parque 
Zoológico de Goiânia, mais de 3,1 toneladas 
de alimentos não perecíveis. Toda o volume 
amealhado foi destinado à Prefeitura de Goi-
ânia, que é parceira no projeto da festa do 
Dia C Goiás desde a primeira edição. O órgão 
municipal foi responsável por distribuir os 
alimentos arrecadados a instituições filan-
trópicas cadastradas no município.
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Central Sicredi Brasil Central 

Cohacasb-GO 

Complem

Coopanest-GO

Cooperabs

Cooperbana

Sicoob Crediadag

Sicoob Credisaúde

Sicoob Engecred-GO

Sicoob Secovicred

Sicoob Lojicred

Sicoob Unicentro Brasileira

Sicredi Cerrado

Fisioativa

Unimed Goiânia

Uniodonto Goiânia

Cooperativas que 
participaram do 
Dia de Celebrar



80

DIA DE CELEBRAR

CENtRAL SICREDI E 
SICREDI CERRADO
Foi realizada uma 
brincadeira que unia 
o espírito da Copa do 
Mundo e da cooperação. 
Um futebol vendado, 
onde um amigo guia o 
outro para fazer o gol. 
Houve ainda uma cabine 
fotografica e distribuição 
de brindes para o púbico

COOPERBANA
A cooperativa realizou 
a distribuição de 
cofrinhos e moedinhas 
de chocolate para as 
crianças, instruindo 
os pequenos sobre 
educação financeira. A 
ação feita na tenda  da 
Cooperbana juntamente 
com o Sicoob Unicentro 
Brasileira

COhACASB
A cooperativa realizou a 
distribuição de cofrinhos e 
moedinhas de chocolate para as 
crianças, instruindo os pequenos 
sobre educação financeira. A ação 
feita na tenda  da Cooperbana 
juntamente com o Sicoob 
Unicentro Brasileira

COOPERABS
Doação de ingresso 
para crianças da 
cidade de Bela Vista 
participar do Dia C e 
degustação de tapioca

SICOOB 
CREDISAUDE
Distribuição 
de brindes 
personalizados 
e picolés para o 
público do evento

COMPLEM
Além de 
oferecer 
produtos para 
degustação 
do público 
presente, a 
Complem levou 
sua mascote 
para o evento

UNIMED 
GOIâNIA
A cooperativa 
fereceu ao público 
presente serviços de 
aferição de pressão 
e também realizou a 
exposição do boneco 
inflável gigante 
chamado CORPO 
HUMANO

SICOOB
ENGECRED-GO
A cooperativa de 
crédito realizou 
distribuição de 
pipoca, algodão 
doce, cachorro 
quente para criaças 
e adultos presentes. 
Além disso, ofereceu 
um serviço de 
massagem relaxante 
muscular

saiba o que cada cooperativa realizou no Dia C
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SICOOB 
SECOVICRED

A cooperativa adquiriu 
100 ingresso e levou 

crianças para um dia de 
lazer no Zoológico de 

Goiânia para participar do 
Dia de Cooperar 

SICOOB UNICENtRO 
BRASILEIRA
A educação financeira foi o 
foco da cooperativa Sicoob 
Uni Centro Brasileira no Dia de 
Cooperar 2018. A cooperativa 
preparou uma cartilha com o tema 
“Dinheiro custa Dinheiro”, com 
orientações para crianças. Durante 
a celebração do Dia de Cooperar 
no Parque Zoológico de Goiânia 
mais de 100 crianças receberam a 
cartilha e cofrinhos para aprender 
sobre educação financeira.

FISIOAtIVA
Dezenas de pessoas 
tiveram atendimento em 
auriculoterapia chinesa, 
com a colocação de 
cristais e sementes de 
mostarda no pavilhão 
auricular, para tratamento 
de diversas patologias.

UNIODONtO
GOIâNIA
A cooperativa 
instalou uma unidade 
móvel para realizar 
atendimentos de 
odontologia preventiva 
e um escovódromo 
para explicar o modo 
correto de fazer a 
higiene bucal

COOPANESt-GO
A cooperativa realizou doação 
de fraldas arrecadadas durante 
campanha do Dia C Goiás 2018. 
Foi realizada também a doação 
de brinquedos para as crianças e 
oferecidos lanches como crepe, 
pipoca e algodão doce. Houve 
ainda aferição de pressão para o 
público do zoológico

SICOOB
CREDIADAG
Realizou dinâmica com 
as crianças sobre o lixo 
- papel, plástico e vidro. 
A criança recebia um 
saquinho de guloseimas 
com um gibi para leitura 
e pintura sobre o meio 
ambiente/ lixo. O boneco 
Sipaguito esteve presente

SICOOB LOJICRED
Sicoob Lojicred levou 
ao zoológico de 
Goiânia personagem 
caracterizados de 
animais. Muita animação, 
distribuição de doces e 
brindes  para o público 
presente no evento
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Conheça as 
cooperativas 
goianas que 
realizaram o 

Dia C 2018

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

cENTral sicrEdi Brasil 
cENTral
Cooperativa Central de Crédito, 
Poupança e Investimento de Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Distrito 
Federal e Tocantins

cENTrOlEiTE
Cooperativa Central de 
Laticínios de Goiás

cOaPil
Cooperativa Agropecuária 
Mista de Piracanjuba

cOcari
Cooperativa Agropecuária e 
Industrial

cOHacasB-GO
Cooperativa Habitacional de 
Construção Civil 
Solidária de Goiás

cOMaFaP
Cooperativa Mista 
dos Agricultores Familiares de 
Pontalina

cOMiGO
Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores Rurais do Sudoeste 
Goiano

cOMiVa
Cooperativa Mista 
Agropecuária do Vale do Araguaia

cOMPlEM
Cooperativa Mista dos 
Produtores de Leite de Morrinhos

cOOPaNEsT-GO
Cooperativa dos Médicos 
Anestesiologistas de Goiás

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

cOOPEralTO
C.T.A.H. - Cooperativa 
de Transportes e Cargas 
de Alto Horizonte

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

COOPERATIVAS 
PARTICIPANTES 
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cOOPMEGO
Cooperativa dos Condutores de 
Motocicletas do Estado de Goiás

cOOPErBElGO
Cooperativa Agropecuária
Mista de Bela Vista 
de Goiás

cOOPErsil
Cooperativa Agropecuária Mista 
dos Produtores Rurais de Silvânia

cOOPErVi
Cooperativa dos Produtores Rurais de 
Vianópolis e Região

FisiOTiVa
Cooperativa dos Fisioterapeutas do 
Estado de Goiás

sicOOB cENTrO-sUl
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Centro-Sul Goiano Ltda

sicOOB cOOPErcrEd
Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão do 
Vale do São Patrício Ltda

sicOOB crEdiadaG
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Grande Goiânia Ltda

sicOOB crEdisaÚdE
Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Micro Regiões 
de Goiânia e Adjacentes Ltda

sicOOB crEdi-sGPa
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Centro Goiano Ltda

sicOOB dO ValE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Rubiataba e Região Ltda

sicOOB dO ValE riO criXÁs
Cooperativa de Créditode Livre 
Admissão do Vale Rio Crixás Ltda

sicOOB EMPrEcrEd
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão Centro Oeste Goiano Ltda

sicOOB EMPrEsarial
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Rio Verde e Região Ltda

sicOOB ENGEcrEd-GO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Goiânia e Região Ltda

sicOOB JUriscrEdcElG
Cooperativa de Crédito dos Magistrados 
e Servidores da Justiça do Estado de 
Goiás e Empregados da Celg Ltda
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sicOOB lOJicrEd
Cooperativa de Crédito dos
Empresários de Goiânia Ltda 

sicOOB UNicENTrO BrasilEira
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão Centro Brasileira Ltda

sicOOB UNicENTrO NOrTE GOiaNO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Centro Norte Goiano

sicOOB UNisaÚdE GOiÁs
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão das Regiões Sudoeste, Sul e 
Oeste de Goiás

sicrEdi PlaNalTO cENTral
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados do Planalto 
Central

UNiMEd aNÁPOlis
Unimed Anápolis Cooperativa de 
Trabalho Médico

UNiMEd caldas NOVas
Unimed de Caldas Novas Cooperativa 
de Trabalho Médico

UNiMEd dE caTalÃO
Unimed de Catalão Cooperativa de 
Trabalho Médico

UNiMEd GOiÂNia
Unimed Goiânia Cooperativa de 
Trabalho Médico

UNiMEd MOrriNHOs
Unimed Morrinhos Cooperativa de 
Trabalho Médico

UNiMEd rEGiONal sUl
Unimed Regional Sul Goiás 
Cooperativa de Trabalho Médico

UNiOdONTO GOiÂNia
Uniodonto Goiânia 
Cooperativa de Trabalho
 Cirurgiões Dentistas

UNiOdONTO 
sUdOEsTE GO
Cooperativa de
Trabalho Odontológico

UNiOdONTO sUl GOiaNO
Uniodonto do Sul Goiano 
Cooperativa Odontológica

COOPERATIVAS 
PARTICIPANTES 
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Outras informações
sobre o Dia C Goiás

Além das 42 cooperativas, cujas histórias foram registradas nas páginas ante-
riores, outra cooperativa, Sicoob do Vale do Rio Crixás também se inscreveu para 
participar do  do Dia C 2018 porém não realizou o projeto. Já o Sicoob Lojicred 
inscreveu-se e executou seu projeto no dia da celebração do Dia C, em Goiânia, 
mas não enviou as informações até o fechamento desta edição. Já as cooperativas 
Sicoob Emprecred, Coopercred e Sicoob Unicentro Norte Goiano realizaram um 
projeto em parceria. 

Em 2018, com o tema “Atitudes simples movem o mundo”, as cooperativas 
goianas mostraram que cada um, com suas habilidades e capacidades, tem o poder 
de transformar vidas e realidades. O desafio é contribuir para que as comunidades 
em que as coopeerativas se inserem, alcancem os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), agenda composta por 
17 objetivos e 169 metas que devem ser atingidos até o ano de 2030.

Em 2019 o Dia de Cooperar será especial porque completa 10 anos benefi-
ciando brasileiros e mostrando que o movimento cooperativista se diferencia dos 
demais modelos econômicos por sua capacidade de mudar, para melhor, a vida 
das pessoas. As cooperativas que não participaram em 2018 estão convidadas 
mais uma vez a fazer parte dessa corrente do bem. Elas podem participar do Dia C 
por meio de uma ou mais iniciativas voluntárias com finalidades sociais, culturais, 
ambientais, econômicas, esportivas, educacional e outras, nas localidades em que 
estão inseridas. A atividade deve ser cadastrada junto ao Sistema OCB por meio do 
Portal do Dia de Cooperar, com o preenchimento online de formulário, disponível o 
site. Uma cooperativa pode unir-se a outras em intercooperação para a realização 
de uma ação.  Nesse caso, devem ser identificadas, no ato da inscrição, quais as 
outras cooperativas integrantes do projeto. É importante que as cooperativas que 
têm o interesse em participar do Dia C Goiás procurem o SESCOOP/GO, a unidade 
poderá fornecer informações para estimular e orientar essa participação. Temos 
muito para comemorar, celebrar e continuar sonhando.
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SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS 
COOPERATIVAS BRASILEIRAS NO ESTADO DE GOIÁS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  
DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIÁS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Presidente:  

Joaquim Guilherme Barbosa de Souza (Complem) 

Vice-Presidente: 
Luís Alberto Pereira (Sicoob Engecred-GO) 

Secretário: 
Dourivan Cruvinel de Souza (Comigo) 

Membros Efetivos: 
Astrogildo Gonçalves Peixoto (Coapil) 

Vanderval José Ribeiro (Sicoob do Vale) 
Jocimar Fachini (Coperpamplona) 

Clidenor Gomes Filho (Sicoob Unicentro Brasileira) 
Zeir Ascari (Sicredi Sudoeste GO) 

 João Batista Pereira Machado (Uniodonto Sul Goiano)

CONSELHO FISCAL 
Membros Efetivos: 

Peron Antônio Barbosa (Cooperjov)
Emival Vicente Santana (Coomap)

Nanci Terezinha Alfonso Cavalcante  (Cohacasb-GO) 

Membros Suplentes: 
Rubens Dias dos Santos (Coopmego) 

Marco Antônio Oliveira Campos (Comiva) 

Superintendente: 
Valéria Mendes da Silva

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: 

Joaquim Guilherme Barbosa de Souza (Complem)

Membros efetivos: 
Antonio Chavaglia (Comigo)

João Damasceno Porto  (Unimed Goiânia) 
Haroldo Max de Sousa  (Coapro) 

Itamar Fernandes de Melo (Complem) 

Membros suplentes:
 João Gonçalves Vilela (Cagel) 

 José Lourenço de Castro Filho  (Coapil)
 Gêane Nazaré Ferreira (SESCOOP Nacional)  

Antonio Moraes Resende (Centroleite)

CONSELHO FISCAL 
Membros Efetivos: 

Lister Borges Cruvinel (Sicoob Centro-Sul)
José Rodrigues Peixoto  (Sicoob Credi-SGPA)

Walter Cherubin Bueno (Unimed Cerrado)

Membros Suplentes: 
João Batista da Paixão Junior (Cooperbelgo) 

Antonio Carlos Borges (Agrovale)
 Nilton Carlos da Silva (Coopersil) 

Superintendente: 
Valéria Mendes da Silva

OCB-GO
Edifício Goiás Cooperativo - 2º e 3º andares

Av. Deputado Jamel Cecílio nº 3527, Qd C 9, 
lote 10, Jardim Goiás, Goiânia-GO  

CEP 74.810-100
Telefone: (62) 3240-2600

 SESCOOP/GO
Av. H, com Rua 14, nº 550, Jardim Goiás, 

Goiânia-GO, CEP 74.810-070 
(62) 3240-8900

www.goiascooperativo.coop.br 

E-mails: 
ocbgo@ocbgo.coop.br 

sescoopgo@sescoopgo.coop.br

A campanha do Dia C é um projeto de responsabilidade social e 
divulgação do cooperativismo realizado em todo o Brasil pelo Sistema OCB 
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É uma  publicação do Sistema OCB/SESCOOP-GO
Redação, edição, diagramação e arte final.
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