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“O próximo grande salto evolutivo da 
humanidade será a descoberta de que 

cooperar é melhor do que competir.”

Pietro Ubaldi
Filósofo e pensador espiritualista italiano



A cada balanço do Dia de Cooperar, em Goiás e no Brasil, olhamos para 
esse movimento muito  orgulhosos do que estamos construindo no nosso 
Estado e pelo País afora. Como cooperativistas, temos certeza de quanto 
podemos ser relevantes para nossas comunidades e sabemos da força que 
adquirimos, ao agirmos em intercooperação. Essas certezas fazem parte 
do nosso dia a dia. Mas é preciso olhar para os números para ver o quanto 
podemos chegar tão longe.

Em 2017, o Dia C Goiás alcançou um patamar recorde em números de 
beneficiados e voluntários. Veja bem: foram 49,6 mil pessoas impactadas por 
47 cooperativas goianas ao longo do ano, dentro dessa importante campanha 
de responsabilidade socioambiental. Essa soma de gente favorecida com 
ações cooperativistas é maior, por exemplo, do que a população de 90% dos 
municípios do Estado. E tudo deu tão certo, porque mais de 3 mil pessoas se 
dispuseram a arregaçar as mangas, buscar parcerias, dedicar tempo, atenção 
e, sobretudo, acreditar que o esforço em conjunto vale muito a pena.

Ficamos muito felizes em ver resultados tão expressivos, que nos dão 
a dimensão do quê a nossa união é capaz de fazer, sob os princípios do 
cooperativismo. Mas ao mesmo tempo em que enxergamos os números, 
voltamos os olhos para o que há por trás desse volume. Histórias reais de 
transformação nas comunidades, de desenvolvimento e inclusão social, de 
preocupação e cuidado ambiental recheiam as páginas desse livro e mostram 
o verdadeiro valor do Dia de Cooperar.

Esse é um movimento que não para. Nosso desafio agora é nos 
aproximarmos, cada vez mais, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
orientados pela ONU, com estratégias que tornarão nossas ações mais 
estruturadas e sólidas para a melhoria do planeta

Vamos juntos fazer o próximo Dia C Goiás?

Aproveite o livro e boa leitura!

JOAQUIM GUILHERME
Presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO

A certeza da 
relevância do 

cooperativismo
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Dia de Celebrar
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 92



LAnçAmEntO
Dia C se alinha aos ODS 
propostos pela ONU

Projeto 2017 
foi lançado com 
participação de 
representantes 
das cooperativas, 
do Sistema 
Nacional e de 
voluntários 
da ONU

ara ajudar as cooperativas goianas a alinharem suas 
ações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), determinados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Sistema OCB/SESCOOP-GO convidou 
especialistas para o lançamento do Dia C Goiás 2017, no 
dia 21 de março. Os voluntários da ONU e idealizadores 
do grupo “ODS – O Mundo que Queremos”, Márcia Castro 
de Magalhães e Leandro Guerra, estiveram na Casa do 
Cooperativismo Goiano para falar sobre o assunto.

Reunidos no seminário de lançamento, representantes 
das cooperativas receberam informações e orientações 
sobre o evento desse ano e assistiram à palestra sobre 
a Agenda 2030, que trata sobre os 17 ODS e os cinco 
temas fundamentais para a humanidade: as pessoas, o 
planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. Foram esses 
objetivos que pautaram as ações de responsabilidade 
social das cooperativas no Dia C 2017 em todo o País. 

Durante o evento, Márcia Magalhães explicou como 
as cooperativas poderiam trabalhar o conceito dos 
objetivos junto aos seus projetos do Dia C Goiás, de 
maneira que ampliassem o perfil de suas ações para 
um viés mais efetivo e duradouro, não meramente 
assistencialista. 

“Esse é um grande desafio, não só para as 
cooperativas, mas para todos, inclusive de conceituar o 
que é trabalho voluntário no Brasil. Tem algo mais que 
possamos fazer, que é voluntário, mas não é só social. 
E os objetivos, com suas metas, são um grande gancho 
para essa mudança. Para isso, é preciso aprofundar o 
conhecimento sobre eles e disseminá-los, porque, assim, 
a cooperativa conseguirá trabalhar esse conceito”, 
esclareceu.

Durante a abertura do evento, o presidente 
do Sistema OCB/SESCOOP-GO, Joaquim Guilherme 
Barbosa de Souza, ressaltou que a parceria com a ONU 
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demonstra a maturidade alcançada pelo Dia C, que a cada 
ano cresce em tamanho, engajamento e qualidade dos 
projetos propostos. “Nós começamos pequenos e, hoje, o 
movimento é nacional, inspira credibilidade. A sociedade 
acredita no Dia C, porque vê seriedade, desde a concepção 
dos projetos até a execução final.” 

Joaquim Guilherme lembrou, ainda, o caráter do trabalho 
das cooperativas que, além de objetivar o crescimento dos 
negócios, também foca no desenvolvimento socioambiental 
de suas comunidades, e que por isso deveria ter o apoio das 
autoridades locais para a promoção do cooperativismo em 
seus municípios. 

O lançamento do Dia C Goiás 2017, na Casa do 
Cooperativismo Goiano, também teve a participação da 
gerente de Desenvolvimento Social de Cooperativas do 
Sescoop Nacional, Geane Ferreira.

Presidente 
Joaquim 
Guilherme, 
durante a abertura 
do Dia C Goiás 
2017, na Casa do 
Cooperativismo 
Goiano
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LANÇAMENTO

Dia C Goiás



Voluntários da ONU 
estiveram na casa 
do cooperativismo 
goiano, para falar 
a Representantes 
de cooperativas 
sobre os objetivos 
do desenvolvimento 
sustentável
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QuASE miL PrOjEtOS DO DiA DE COOPErAr 
fOrAm rEALizADOS, DE jAnEirO A OutuBrO, 

Em tODAS AS uniDADES DA fEDErAçãO E 
ALCAnçArAm 436 CiDADES DO PAíS

CAMPANHA NACiONAL

Brasil
cooperativo de 

norte a Sul
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retrato de um Brasil cooperativo de Norte a Sul fica mais 
evidente a cada ano, com a divulgação dos números do Dia 
de Cooperar (Dia C). O maior programa de responsabilidade 
socioambiental cooperativista do País, mais uma vez, 
alcançou todas as unidades da Federação, perfazendo um 
total de 436 municípios. 

De janeiro a outubro, quase mil projetos, dos mais 
diversos possíveis, foram desenvolvidos por 1.070 
cooperativas brasileiras, em benefício de 702,9 mil pessoas 
ligadas diretamente às comunidades em que cada uma atua. 
Apesar de volume e da consistência, o projeto do Dia C é 
desenvolvido de forma natural ao longo do ano, uma vez 
que a preocupação com a comunidade está intrínseca à 
filosofia do cooperativismo e, portanto, a busca constante 
pela transformação social é um trabalho que faz parte da 
rotina das cooperativas. 

Por outro lado, essa corrente natural de promoção 
socioambiental depende, diretamente, do empenho de 
pessoas comprometidas com a causa cooperativista, para 
que outros tantos possam ter uma qualidade vida melhor. E 
elas, mais uma vez, estiveram a postos para realizar o Dia C, 
que contou com a ajuda de 48.372 voluntários.

O

PESSOAS BEnEfiCiADAS702.919
vOLuntáriOS48.372

COOPErAtivAS1.070

Dia C Brasil

* Dados de janeiro a outubro de 2017
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Dia C Brasil

Programa pautado 
nos Objetivos de 

Desenvolvimento 
Sustentável

Em 2017, o programa Dia de Cooperar (Dia 
C) abraçou integralmente os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que fa-
zem parte de uma agenda mundial elaborada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
Os ODS possuem 169 metas a serem cumpri-
das até 2030, no intuito de melhorar a vida 
ao redor do planeta, a partir de cinco temas 
fundamentais para a humanidade: as pessoas, 
o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria.

A união de forças entre o cooperativismo 
brasileiro e a ONU fortaleceram, de forma 
significativa, o Dia C, mas trouxeram para o 
programa uma tarefa ainda mais desafiadora: 
a de transformar as ações de promoção so-
cial, realizadas pelas cooperativas, em proje-
tos estratégicos e continuados, baseados no 
princípio da intercooperação. Por isso, o tra-
balho passou a ser guiado para o atendimen-
to a cada um dos ODS, que preveem ações 
nas áreas de erradicação da pobreza, educa-
ção, redução das desigualdades, cidades sus-
tentáveis, crescimento econômico inclusivo, 
infraestrutura, dentre outros objetivos (veja 
detalhes nas páginas 12 e 13).

Com metas bem definidas, o trabalho 
cooperativista para o desenvolvimento e a 
inclusão social ganhará, em pouco tempo, 
um novo patamar - mais sólido e duradouro 
- na transformação das comunidades. Esse 
é um caminho que ainda está sendo percor-
rido pelo Dia C e pelas cooperativas, com o 
apoio do Sistema OCB nacional e suas uni-
dades estaduais.

“AS COOPERATiVAS
CONTRiBUEM PARA O 
ALCANCE DOS ODS. E 

FAZEM iSSO NO SEU 
DiA A DiA, VALORiZANDO 

AS DiMENSÕES 
ECONÔMiCA,

SOCiAL E AMBiENTAL.”

márCiO LOPES DE frEitAS,
PRESiDENTE DO SiSTEMA 

OCB NACiONAL

20



unidades da 
federação participantes 
da campanha

NORTE

Acre

Amapá

Amazonas

Pará

Rondônia

Roraima

Tocantins

NORDESTE

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

CENTRO-OESTE

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

SUDESTE

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

SUL

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul
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 PrOjEtOS997
muniCíPiOS 436

EStADOS + DiStritO fEDErAL26
* Dados de janeiro a outubro de 2017

Dia C  Brasil







CAMPANHA ESTADUAL

Goiás
multiplica 

número de 
beneficiados

COOPErAtivAS GOiAnAS 
fAvOrECErAm 60% mAiS PESSOAS 

nO DiA C 2017, Em rELAçãO AO AnO 
AntEriOr, E AtinGirAm QuASE um 

QuArtO DOS muniCíPiOS DO EStADO



Dia de Cooperar Goiás completou sua quarta edição, em 
2017, com um balanço de encher os olhos e recarregar as 
esperanças. Esse ano, a campanha ampliou seu guarda-chuva da 
responsabilidade socioambiental e multiplicou a quantidade de 
pessoas atingidas pelas ações das cooperativas, beneficiando 
49,6 mil crianças, jovens, adultos e idosos. 

Para se ter uma ideia da dimensão do programa, essa soma 
de beneficiados é maior, por exemplo, do que a população de 
90% dos municípios goianos. Se considerados aqueles que 
foram favorecidos indiretamente, o número ultrapassa as 73,8 
mil pessoas.

Atuantes nas suas comunidades, em diversas partes do 
Estado, como prevê o sétimo princípio do cooperativismo, 47 
cooperativas participaram do Dia C Goiás, à frente de cerca 
de 150 iniciativas e incentivadas pelo Sistema OCB/SESCOOP-
GO, que coordena o programa de voluntariado no Estado. Três 
ramos foram mais presentes na campanha do Dia C 2017. De 
crédito, foram 21 cooperativas atuantes; no agropecuário, 13; 
e de saúde, 10 cooperativas. Também  houve participação de 
cooperativas dos ramos transporte, produção e habitação.

Vale lembrar que os importantes resultados da campanha 
estão diretamente ligados à dedicação de 3.131 voluntários, 
entre colaboradores, cooperados, dirigentes e aliados. São 
eles os responsáveis por planejar e executar as ações, motivar 
outros colegas, buscar parcerias e ajudar, propriamente, a 
população, ampliando o alcance do Dia de Cooperar.

O
Dia C Goiás

PESSOAS BEnEfiCiADAS49.598
vOLuntáriOS3.131

COOPErAtivAS47
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Dia C Goiás

2727



jOAQuim GuiLHErmE BArBOSA DE SOuzA,
PRESiDENTE DO SiSTEMA 

OCB/SESCOOP-GO

Dia C Goiás

Campanha 
chega a 58

cidades goianas

Um dos pontos fortes do Dia de Cooperar 
é a sua relevante abrangência. Espalhadas 
por todo o Estado, as cooperativas 
conseguem distribuir o programa entre 
comunidades de diversas partes de Goiás, 
que são beneficiadas diretamente pelas 
ações de responsabilidade socioambiental. 

Em 2017, o Dia C Goiás chegou à sua 
maior extensão de todas as edições ja 
realizadas. Ao todo, 58 cidades goianas, 
além de um município de São Paulo 
(Barretos) e comunidades do interior do 
Maranhão, foram atingidas com projetos 
de voluntariado desenvolvidos por 
cooperativas goianas. isso representa 
quase um quarto dos municípios de Goiás. 

As iniciativas beneficiaram centenas 
de idosos e crianças, que receberam 
companhia, atenção e doações;  ajudaram 
famílias carentes, principalmente, com 
apoio à alimentação e saúde; contribuíram 
com jovens em recuperação de dependência 
química, por meio de auxílio na manutenção 
da instituição em que estão internados, 
dentre outras situações. 

Desafios
A partir de agora, o grande desafio do 

Dia de Cooperar é transformar as iniciativas 
das cooperativas em projetos continuados 
e que estejam cada vez mais vinculados aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), propostos pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Cada um deles possui 
diversas metas que visam atender a uma 
agenda para 2030, em prol da melhoria da 
qualidade de vida no planeta.

“A SOCiEDADE 
ACREDiTA NO DiA DE 
COOPERAR, PORQUE 

Vê SERiEDADE, DESDE 
A CONCEPÇãO DOS 

PROJETOS ATé A 
ExECUÇãO FiNAL 
DAS iNiCiATiVAS.”
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municípios em Goiás 
beneficiados pela campanha
Acreúna

Alto Horizonte

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Bela Vista de Goiás

Caiapônia

Caldas Novas

Campinorte

Campo Alegre

Catalão

Cristalina

Cristianópolis

Crixás

Goianésia

Goiânia

Goiás

Goiatuba

Hidrolândia

indiara

ipameri

iporá

itumbiara

Jandaia

Jataí

Luziânia

Mambaí

Mineiros

Montes Claros

Montividiu

Morrinhos

Nova iguaçu

Orizona

Palmeiras de Goiás

Palminópolis

Paraúna

Piracanjuba

Piranhas

Pires do Rio

Pontalina

Portelândia

Posse

Quirinópolis

Rio Verde

Rosário

Rubiataba

Santa Helena

Santa Rita do Araguaia

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio do  

Rio Verde

São Luís de  

Montes Belos

São Miguel do Passa

Quatro

São Simão

Serranópolis

Silvânia

Trindade

Valparaíso de Goiás

Varjão

Vianópolis

 

Outros Estados

Barretos (SP)

interior do Maranhão

Dia C Goiás
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 PrOjEtOS149
muniCíPiOS GOiAnOS58

fOrAm AtinGiDOS COm O DiA C GOiáS

Dia C Goiás





Dia C Goiás

Sistema 
promove 
ações do 

Dia C durante 
todo ano

Organizador e 
incentivador da campanha 
do Dia de Cooperar (Dia C) 
em Goiás, o Sistema OCB/

SESCOOP-GO também 
contribuiu com o programa, 

em 2017, a partir da a 
promoção de ações de 

responsabilidade social, 
ao longo do ano. Além da 
arrecadação de mais de 5 

toneladas de alimentos, 
durante o Arraiá do 

Dia C - que foram 
destinadas à Prefeitura 

de Goiânia para repasse 
a entidades filantrópicas 

cadastradas no município 
-, o Sistema também atuou 

em três outras atividades 
de doação.  Entre março 

e outubro desse ano, a 
instituição cooperativista 

distribuiu protetores 
solares, brinquedos e 

computadores, beneficiando 
milhares de pessoas. A 

seguir, conheça os detalhes 
de cada uma.

A Campanha Contra o Câncer de Pele surgiu a partir da 
vultosa contribuição de uma indústria de cosméticos, 
que doou mais de 76 mil unidades de protetor solar 
ao Sistema OCB/SESCOOP-GO, em contribuição ao 
programa do Dia de Cooperar. Diante do volume, a 
entidade dividiu o projeto em três etapas. 
Na primeira, foram mobilizadas cooperativas registradas 
na OCB-GO dos ramos agropecuário, transporte, crédito 
e saúde, para participar da campanha com doação 
de produtos aos seus cooperados, colaboradores, 
parceiros e em eventos (ao todo, 23 participaram 
da campanha). Também houve distribuição de filtros 
solares aos colaboradores e visitantes da Casa do 
Cooperativismo Goiano e aos operários que atuavam na 
construção do edifício Goiás Cooperativo.
Na segunda fase, foram contemplados os servidores 
da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) que 
trabalham na limpeza e conservação urbanas (mais de 4 
mil unidades), os trabalhadores dos parques Zoológico 
e Mutirama, além dos visitantes das feiras Tecnoshow 
Comigo (Rio Verde) e Tecnoleite Complem (Morrinhos).
Outra linha de frente da Campanha Contra o Câncer de 
Pele foi a distribuição de 3 mil protetores solares nos 
parques Vaca Brava, Flamboyant e Areião, em Goiânia, 
durante o Dia Mundial do Combate ao Câncer (8 de 
abril). Na ocasião, os visitantes também receberam 
folhetos informativos sobre a importância da prevenção 
ao câncer de pele. A Coopanest-GO foi parceira na ação 
do Vaca Brava, com a participação de voluntários na 
entrega dos produtos e de médicos, na orientação à 
saúde. 
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Parques de Goiânia

Trabalhadores da
limpeza urbana

Coopmego

Comiva

Sicredi Planalto Central Coopanest-GO

ComplemComigo

Doação de protetores solares no 
Dia internacional de Combate ao 
Câncer - 8 de outubro

Sistema OCB/SESCOOP-GO entrega 
protetores solares à Comurg

Em parceria com o Sistema OCB/SESCOOP-GO, outras cooperativas  goianas participaram desse projeto em todo estado
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Associação Espírita Casa do Boiadeiro

Creche Dona Filhinha

Entidades filantrópicas de Caldas Novas

Dia C Goiás

O Sistema OCB/SESCOOP-GO promoveu duas 
ações dentro da Campanha Cooperativa Amiga da 
Criança, para o Dia C Goiás 2017, com arrecadação de 
brinquedos. A primeira foi durante o Seminário Esta-
dual de Cooperativismo, realizado no dia 22 de setem-
bro, em Goiânia, e a outra foi no 8º Encontro Goiano de 
Mulheres Cooperativistas, nos dias 19 e 20 de outubro, 
em Caldas Novas. Em ambos os casos, o Sistema vin-
culou a entrada a doações: cada participante deveria 
entregar dois brinquedos para ter acesso aos respec-
tivos locais. 

No Seminário de Cooperativismo, foram arreca-
dados 878 itens, que foram doados a três instituições 
filantrópicas. A maior parte (700) foi destinada à As-
sociação Espírita Casa do Boiadeiro (AECB), que distri-
buiu os brinquedos, durante sua festa anual do dia 12 
de outubro, em benefício de crianças atendidas pelas 
entidades Pestalozzi, Asdown, Crespa, Apae, Ascep 
e Apabb. Também foram beneficiadas as crianças da 
Creche Dona Filinha e da Casa do Caminho.

Outros 331 brinquedos arrecadados durante o En-
contro de Mulheres foram entregues a instituições de 
Caldas Novas: Centro Municipal de Educação infantil 
(CMEi) Celina Palmerston (75 brinquedos), a Associa-
ção Beneficente Lar Batista (25), e o Centro de Con-
vivência de Crianças e Adolescentes Dr. Rodolfo Rohr 
– PETi (231). A Campanha Cooperativa Amiga da Crian-
ça é aberta à participação de todas as cooperativas 
goianas e tem como objetivo multiplicar e diversificar 
as ações de voluntariado cooperativista em Goiás, de 
forma que a cultura da cooperação seja disseminada 
e impacte as gerações futuras.
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Grupo Fraterno Espírita

Ascep Goiânia

Pestalozzi Goiânia

Escola Drª Gertrudes Lutz (Morrinhos)

Dia C Goiás

Doação de 
Computadores

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 
destinadas à instalação de laboratórios 
de informática para inclusão digital de 
aproximadamente 370 estudantes. 

Os equipamentos são provenientes 
do parque tecnológico da OCB/SESCOOP-
GO, que foi renovado em 2017, com novas 
máquinas. Os computadores desktop 
com monitores, doados pelo Sistema, 
equivalem a um investimento aproximado 
de R$ 8,5 mil. Uma das beneficiadas foi 
a Escola Estadual Drª Gertrudes Lutz, 
de Morrinhos, que atende 130 jovens do 
Ensino Fundamental. A ação teve a parceria 
da Cooperativa Mista de Produtores de 
Leite de Morrinhos (Complem), que ficou 
responsável pela logística de transporte 
das máquinas. O Grupo Fraterno Espírita, 
da Vila Finsocial, também foi contemplado 
com os computadores. A instituição 
filantrópica cuida de cerca de 150 meninos 
e meninas, de 1 a 5 anos, durante o período 
do dia, além de abrigar aproximadamente 
50 idosos.

Outras 90 crianças, jovens e 
adolescentes com necessidades 
especiais, atendidas pela Associação de 
Serviços à Criança Especial de Goiânia 
(Ascep), no Jardim Europa, receberam 
outras seis máquinas completas. 
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CAmPAnHA LEvA 
rESPOnSABiLiDADE 

SOCiAL A  COmuniDADES 
DE DivErSAS PArtES DO 

EStADO DE GOiáS
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Dia C 
Cooperativas
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er acesso a uma alimentação de qualidade e a uma boa educação são condições 
essenciais para o desenvolvimento humano e ganham um peso ainda maior na 
primeira fase da vida. Focada nessa premissa, a Cooperativa de Trabalho de 
Produção de Bordado Manual e Artesanato do Cerrado Goiano (Bordana) aco-
lheu uma creche e uma escola para realizar duas ações dentro do seu projeto 
de Dia de Cooperar Goiás 2017. A primeira foi beneficiada com doações de leite 
longa vida, alimento importante para a faixa etária de 2 a 5 anos atendida pela 
instituição. 

Juntas, 20 bordadeiras voluntárias da Bordana se uniram na arrecadação, 
forneceram 144 litros de leite e garantiram a complementação das refeições 
diárias de 60 crianças que passam o dia na Creche Sagrada Família, localizada 
no Jardim Brasil (Goiânia). Esse é o segundo ano em que a cooperativa acolhe 
a entidade em um projeto de Dia C. No dia 2 de junho, as cooperadas estiveram 
na instituição para fazer a entrega e foram recebidas com olhares curiosos, 
sorrisos e abraços da garotada. Os gestos singelos, em demonstração de 
agradecimento dos meninos e meninas da creche, aliados às necessidades 
pelas quais passa a instituição, só reforçam a vontade das voluntárias em 
continuar ajudando a entidade. Por isso, a Bordana tem se comprometido a 
fazer as doações de leite a cada dois meses. 

A outra instituição escolhida pela cooperativa para fazer parte do Dia 
C Goiás 2017 foi a Escola Municipal Benedito Soares de Castro, que fica no 
Conjunto Caiçara. Dez voluntárias da Bordana foram até o colégio, no dia 13 
de junho, para responder a um questionário sobre cooperativismo, feito por 
28 alunos na faixa etária de 11 anos. Foi um momento importante para que os 
estudantes conhecessem um pouco mais sobre conceitos, cultura e princípios 
cooperativistas. A turma também visitou a cooperativa e ficou tão encantada 
com a forma de trabalho das bordadeiras, que demonstraram interesse em 
levar mães e avós para conhecerem a Bordana.

A Bordana participou, ainda, do Arraiá do Dia C, realizado pelo Sistema OCB/
SESCOOP-GO, em 1º de julho, no Parque Mutirama, com exposição de bordados 
e doação de alimentos.

Campanha em 

Goiás BORDANA
Cooperação que educa e alimenta

30 VOLUNTÁRIOS

88 CRIANçAS BENEFICIAdAS

T

ONdE: 

GOIâNIA

38



m uma parceria de 
sucesso que já dura 
quatro anos dentro do 
Dia C Goiás, a Cooperativa 
Central de Laticínios de 
Goiás (Centroleite) uniu-
se, mais uma vez, à 
empresa Laticínios Bela 
Vista (fabricante do leite 
Piracanjuba) para fazer o 
bem. Nessa edição do Dia 
de Cooperar 2017, elas 
reuniram 1.200 litros de 
leite em benefício da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Goiânia (Apae Goiânia). 

As doações foram entregues no dia 22 de junho, na sede da 
Apae Goiânia, com a participação de seis voluntários da cooperativa 
e da empresa, além de algumas crianças, adolescentes e mães 
atendidos pela instituição. Com a ação do Dia C, a Centroleite ajudou 
no complemento da alimentação de 475 alunos com deficiência 
(crianças, jovens e adultos) da entidade. 

A Apae Goiânia é uma entidade filantrópica situada no Jardim 
Goiás, que há quase meio século, atua no atendimento e na defesa 
dos direitos de pessoas com deficiência. é uma instituição de 
assistência social que desenvolve ações nas áreas educacional, 
cultural, saúde, estudo e pesquisa, esportes, serviços e produção, 
formação e qualificação profissional.

CENTROLEiTE
Parceria de sucesso no Dia C

E

6 VOLUNTÁRIOS

425 PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 

GOIâNIA

Campanha em 

Goiás

39



Cooperativa Agropecuária e industrial (Cocari) mobilizou seus entrepostos, 
para arrecadar doações em benefício da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Cristalina. Na ação, que compõe a campanha do Dia 
de Cooperar Goiás 2017, foram angariados 425 quilos de alimentos (entre 
arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha, sal, café, fubá, entre outros), 90 
litros de leite, óleo e suco, material de higiene pessoal (papel higiênico) e 
limpeza (detergente).

A entrega foi feita no dia 22 de agosto, durante evento realizado 
pela Apae Cristalina, em parceria com a Cocari. Além do patrocínio da 
cooperativa, a instituição também teve o apoio de colaboradores da Cocari, 
que ajudaram a servir o lanche e auxiliaram as professoras a conduzir os 
alunos, entre outras ações.

O projeto desenvolvido pela Cocari beneficiou 169 alunos da Apae 
Cristalina, na faixa etária que vai desde poucos meses de idade até 56 anos.

10 VOLUNTÁRIOS

169 PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
CRISTALINA

A
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Cooperativa Habitacional de Construção 
Civil Solidária de Goiás (Cohacasb-GO) 
realizou, pelo quarto ano seguido, sua 
ação para o Dia C Goiás 2017, no Centro 
de Valorização da Mulher (Cevam). A 
iniciativa da direção da Cohacasb-GO, 
com o apoio de seus colaboradores e 
cooperados, arrecadou alimentos e 
produtos de higiene pessoal e limpeza, 
em benefício de cerca de 100 mulheres 
e crianças abrigadas.

A entrega dos produtos foi feita 
no dia 29 de junho. O Cevam é uma 
entidade sem fins lucrativos, que há 36 
anos busca assistir e garantir direitos 
às mulheres e crianças em situação 
de violência, por meio de assistência 
social, psicológica e jurídica.

15 VOLUNTÁRIOS

100 PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 

GOIâNIA

A

COHACASB-GO

Benefício para 
mulheres e 
crianças
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elo terceiro ano consecutivo, a Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares 
de Pontalina (Comafap) sensibilizou colaboradores, cooperados e a população 
de Pontalina para a sua campanha anual de doação de sangue, que faz parte 
do Dia C Goiás 2017. A ação foi feita em parceria com o Hemocentro de 
Goiás, que destinou sua unidade móvel de coleta de sangue até a cidade, para 
receber os voluntários.

Em dois dias de atividades, 22 e 23 de julho, foram coletadas 116 bolsas 
de sangue no ônibus do Hemocentro, que possui infraestrutura preparada 
para a retirada e armazenamento do material. A quantidade de sangue obtida 
pode ajudar a salvar mais de 450 vidas. 

A demanda de doadores foi tão alta que não foi possível atender todos 
que estavam dispostos a ajudar a campanha. isso motivou a ideia de se fazer 
a ação, ao menos, duas vezes por ano, no período de férias, quando aumenta 
a necessidade por sangue e há menos doadores. 

P
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Doação pela vida
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ONdE: 
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otência econômica do cooperativismo goiano, a Cooperativa 
Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo) 
mostrou que também é gigante no cuidado com as pessoas. Este ano, a 
Comigo multiplicou o alcance de suas ações de responsabilidade social, 
no Dia C Goiás 2017, e beneficiou nada menos do que 19,2 mil pessoas, 
em 13 municípios do Estado e um de São 
Paulo, com a participação de mais de 120 
voluntários, além de diversos parceiros.

Somente em doações de alimentos, 
foram mais de 19,65 mil quilos de arroz 
e feijão, além de outros 4,68 mil litros de 
óleo de soja. O volume é fruto de parceria 
entre a Comigo e a Basf, que empenharam 
R$ 50 mil na compra de produtos. O total foi 
distribuído entre 51 instituições filantrópicas, 
que atendem diversos públicos carentes 
(crianças, idosos, desabrigados, pessoas em 
tratamento ou com algum tipo de deficiência, 
famílias em situação de vulnerabilidade, dentre outros). As entregas 
tiveram a participação de voluntários da cooperativa.

Em outra ação realizada em 30 junho, a Comigo realizou o seu 2º Arraiá 
do Bem, com a contribuição de 15 voluntários. Com o valor arrecadado 
na venda de ingressos, a cooperativa adquiriu TV, ar condicionado, 
cortina persiana e reformou nove sofás para uso de 300 idosos 
atendidos pela Associação Beneficente André Luiz (Abal), de Rio Verde. 
Já em outubro, a Comigo investiu R$ 6 mil na confecção de uniformes 
esportivos para 1.400 alunos de quatro escolas municipais. Também 
custeou uma festa para mil pessoas (R$ 12,5 mil), em comemoração ao 
Dia da Criança, destinada aos filhos de funcionários da cooperativa. Na 
ocasião, a criançada aproveitou as guloseimas e se divertiu em gincanas 
e diversos brinquedos.

A Comigo contemplou também o Hospital de Câncer de Barretos 
(SP), com um depósito de R$ 50 mil, para ajudar a maior instituição 
oncológica do País, que é filantrópica, a continuar a atender bem seus 
pacientes. Entre os meses de março e maio, a cooperativa fez, ainda, 
a distribuição de protetores solares ao Hospital do Câncer de Rio 
Verde, para trabalhadores urbanos e da Comigo, estudantes de escolas 
municipais e aos visitantes da feira Tecnoshow.

P

COMiGO

Gigante também no cuidado com as pessoas
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Cooperativa 
leva benefícios 
a 14 cidades





Cooperativa Mista Agropecuária do Vale 
do Araguaia (Comiva) mobilizou quatro 
de suas lojas agropecuárias nas cidades 
de Mineiros, Portelândia e Santa Rita 
do Araguaia, para uma campanha de 
conscientização e combate ao câncer 
de pele. A ação integrou a campanha do 
Dia C Goiás 2017. 

Durante todo o dia 23 de junho, 
clientes e cooperados da Comiva 
que estiveram nas lojas receberam 
unidades de protetor solar para a pele. 
Os produtos distribuídos são fruto 
da doação feita por uma empresa ao 
Sistema OCB/SESCOOP-GO, em benefício 
de diversas cooperativas goianas.

Ao todo, 230 pessoas foram 
favorecidas com a ação do Dia 
C da Comiva. Durante a entrega, 
houve manifestação de cliente, em 
reconhecimento à preocupação 
da cooperativa com a saúde da 
comunidade, reforçando o sentimento 
de importância dada ao público atendido 
pela Comiva. 

5 VOLUNTÁRIOS

230 PESSOAS BENEFICIAdAS
ONdE:

MINEIROS, 
PORTELâNdIA E

SANTA RITA dO ARAGUAIA

A
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m Piranhas, um exemplo de 
intercooperação entre cooperativa, 
segmentos público e privado, 
fortalecido pela dedicação de 261 
voluntários dentro do Dia C Goiás 2017, 
começa a gerar resultados de grande 
impacto e de longo prazo para diversas 
famílias. A Cooperativa Mista Vale 
do Rio Piranhas (Comvapi) idealizou 
o projeto de reforma e ampliação da 
Creche Vovó Luísa, no Setor Morada 
Nova, e convidou os poderes Executivo 
e Judiciário locais, laticínio, viveiro 
e até a Unidade Prisional da cidade 
(UPP), como parceiros na realização do 
empreendimento.

O trabalho foi executado a diversas 
mãos. Durante a semana, as obras eram 
tocadas pela prefeitura e por quatro 
detentos da UPP, que trabalhavam no 
contraturno dos estudos. Os demais 
voluntários (da Comvapi, da creche, 
dos Laticínios Centro-Oeste e do Viveiro 
Primavera) atuavam na obra aos 
sábados, sem receio de colocar a mão 
na massa. Faziam desde a preparação 
de concreto e fundação de estrutura, 
até a ajuda na alvenaria, pintura, 
colocação de cerca e jardinagem. 

O empenho da equipe resultou na 
expansão das instalações da creche, 
que dobrou o número de vagas de 40 
para 80 alunos. Com isso, a instituição 
que, antes, atendia apenas crianças de 
6 meses a 4 anos (Berçário, Maternal 1 
e 2) passará a oferecer também ensino 
para crianças de 5 e 6 anos (Jardim 1 
e 2), uma faixa etária que ficava ociosa 
na cidade, por falta de vagas. “Para nós, 
é uma grande satisfação poder atender 

E
tantas mães que precisam trabalhar e 
não tinham onde deixar suas crianças”, 
afirma a diretora Grasiela Alves de 
Souza.

O projeto também contemplou o 
paisagismo da creche. Foi implantada 
uma pequena horta, de onde são 
retirados temperos e ervas para 
o preparo das refeições, e feito 
melhorias nas áreas verdes, usadas 
para fins pedagógicos - conscientização 
sobre economia de água (irrigação), 
preservação da natureza, apresentação 
de elementos do meio ambiente, 
trabalho com cores e texturas etc. 
Tudo isso gerou melhoria na qualidade 
da permanência dos alunos na creche.

Para o presidente da Comvapi, 
ismael Mariano, o projeto do Dia C foi 
uma grande oportunidade de mostrar à 
sociedade como a força da cooperação 
pode transformar realidades. De 
um lado, a união de voluntários 
proporcionou a melhoria da educação 
e a inclusão de dezenas de crianças de 
Piranhas. De outro, o projeto também 
ajudou na ressocialização de presos, 
que cumprem pena e também querem 
mudar de vida.

COMVAPi
Cooperação transforma vidas

261 VOLUNTÁRIOS

80 CRIANçAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
PIRANHAS
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uatro cooperativas que atuam em Morrinhos se mobilizaram para realizar uma 
ação dentro do calendário de atividades do Dia C Goiás 2017. Voluntários da 
Cooperativa Mista de Produtores de Leite de Morrinhos (Complem), Uniodonto 
do Sul Goiano, Unimed Morrinhos e Sicoob Centro-Sul se organizaram em 
frente ao Lago Recanto das Araras, no Centro da cidade, para distribuir 
protetores solares e conscientizar a população sobre a necessidade de 
prevenção contra o câncer de pele. 

50 VOLUNTÁRIOS

1.500 PESSOAS BENEFICIAdAS

Q

Campanha em 
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Cooperativas de morrinhos unidas 
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ONdE: 
MORRINHOS

As orientações e as doações 
conseguiram alcançar diversas pessoas 
que assumiam não fazer uso de filtro 
solar, despertando nelas o interesse pela 
proteção da saúde da pele. Durante a ação, 
intitulada de “Cooperando contra o câncer” 
e realizada no dia 18 de abril, também 
foram doados 200 kits de higiene bucal, 
300 mudas de plantas nativas do Cerrado 
e centenas de picolés. Quem passou pelo 
local também teve a oportunidade de 
conferir a pressão arterial. 
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m sua terceira edição, o Arraiá Beneficente da 
Cooperativa Mista Agroindustrial de Palminópolis 
(Coomap) já se consolidou como ação do Dia de 
Cooperar (Dia C) Goiás 2017. Realizado no dia 22 de 
julho, o evento foi sucesso de público e teve entrada 
social, mediante a doação de um quilo de alimento 
não perecível. Mais de 800 pessoas participaram 
da animada festa, que arrecadou um total de 838 
quilos de produtos alimentícios.

Todo o material foi doado para a Fazenda da 
Esperança, instituição filantrópica que fica em 
São Luís de Montes Belos e auxilia 25 pessoas no 
tratamento de dependência química. é o terceiro 
ano consecutivo que a Coomap beneficia a entidade dentro do Dia C Goiás, com o 
projeto “Cooperar também é um ato de amor”. Para a organização do Arraiá da 
Coomap, trabalharam 70 voluntários.

A entrega dos alimentos, feita na sede da cooperativa, para representantes e 
internos da Fazenda da Esperança, foi um momento de muita gratidão, tanto para 
a entidade, que recebe a doação como uma importante ajuda, quanto para os 
voluntários da Coomap, que se sentem parte da construção de um mundo melhor.

E
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70 VOLUNTÁRIOS

25 PESSOAS BENEFICIAdAS
ONdE: 
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150 VOLUNTÁRIOS

1.120 PESSOAS BENEFICIAdAS
ONdE: 

MORRINHOS

A

COMPLEM 

Compromisso com a cooperação
escolha da data para o fechamento das ações da Cooperativa Mista 
dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem), na campanha 
do Dia C 2017, não poderia ser melhor. No dia 1º de julho, quando 
foi comemorado o Dia internacional do Cooperativismo, uma 
caravana de voluntários da Complem teve como missão levar não 
apenas doações, mas esperança e bons sentimentos a entidades 
filantrópicas de Morrinhos. Na rota da cooperação percorrida por 
colaboradores e cooperados voluntários, estavam a Sociedade 
São Vicente de Paula, o Lar Espírita de 
idosos José Passos, o Centro Espírita São 
Vicente e a Pastoral da Saúde. 

Entre as instituições, foram 
distribuídos quase 1,5 mil litros de leite, 
que haviam sido arrecadados em maio, 
no Torneio Leiteiro da tradicional feira 
Tecnoleite da Complem. Todos os anos, a 
cooperativa mantém o compromisso de 
processar e envazar toda a quantidade 
ordenhada durante o evento, para que seja 
doada, já em forma de leite longa vida.

No mesmo dia, parte dos voluntários 
seguiu para o Parque Mutirama, em 
Goiânia, para participar do Arraiá do Dia C Goiás, realizado pelo 
Sistema OCB/SESCOOP-GO, em conjunto com cooperativas, em 
comemoração às ações socioambientais feitas ao longo do ano, 
em todo o Estado.

A Complem também realizou a campanha “Aquece e Alimenta”. 
Antes do período de inverno, foram arrecadados e doados 
agasalhos para colaboradores carentes e para a Sociedade São 
Vicente de Paulo. Além disso, numa ação contínua da cooperativa, 
a cada mês, são repassadas 13 cestas básicas a empregados e 
a pessoas de baixa renda. O resultado de 2017 deve ultrapassar 
150 cestas doadas.

A Complem ainda participou da campanha de doação de 
protetores solares, em intercooperação com outras três 
cooperativas (veja nas páginas 50 e 51).
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niciado em 2014, junto com a primeira edição do Dia C Goiás, o projeto 
“Doe Fraldas”, realizado pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas 
de Goiás (Coopanest-GO), tornou-se uma grande e importante ação 
contínua de responsabilidade social, ao longo de quatro anos. Além de 
iniciativas pontuais de doação (em instituições ou em eventos), todos os 
meses, a cooperativa faz o repasse de fraldas para famílias de baixa renda, 
que possuem parentes (crianças, adultos ou idosos) com algum tipo de 

necessidade e que precisam de cuidados específicos 
com a higiene pessoal. 

A ajuda é bastante significativa para a melhoria da 
qualidade de vida dos beneficiados e contribui para 
amenizar os já onerosos gastos que eles têm com 
saúde. Nesse ano de 2017, a Coopanest-GO também 
promoveu uma ação no Hospital Araújo Jorge, no dia 
19 de abril, com doações de fraldas para crianças e 
idosos atendidos na unidade. Foram distribuídos, ainda, 
protetores solares, numa parceria com o Sistema 
OCB/SESCOOP-GO, como parte de uma campanha de 
prevenção contra o câncer de pele.

Além disso, a cooperativa realizou doações de 
fraldas no Arraiá do Dia C Goiás, no dia 1º de julho, no Parque Mutirama. 
Na ocasião, como já se tornou tradicional, voluntários da Coopanest-
GO investiram na vestimenta. Ao todo, 20 colaboradores se produziram 
a caráter, para a festa junina, e também se fantasiaram de personagens 
(Mickey Mouse e Minnie, além dos bonecos doutores), promovendo mais 
descontração ao evento. O projeto “Doe Fraldas” da Coopanest-GO segue 
com muito sucesso. Até outubro, a cooperativa repassou 12,8 mil unidades 
a cerca de 300 famílias de Goiânia.

i

Campanha em 

Goiás COOPANEST-GO

responsabilidade social consolidada

20 VOLUNTÁRIOS

300 FAMíLIAS BENEFICIAdAS

GOIâNIA

56



passagem dos voluntários da Cooperativa 
de Transportes e Cargas de Alto Horizonte 
(Cooperalto) pela Creche Primeiros Passos, em 
Nova iguaçu de Goiás, levou mais cor, alegria 
e qualidade de atendimento para as crianças 
atendidas na instituição. Para realizar a ação 
intitulada “Cooperando com o futuro da cidade”, 
que fez parte do Dia C Goiás 2017, a cooperativa 
reuniu 60 voluntários, que arregaçaram as mangas 
para cuidar da instituição. 

Eles reservaram um fim de semana de setembro 
para fazer pintura e manutenção nas instalações 
da creche, além da substituição de materiais. 

Além dos reparos na estrutura, também aproveitaram o espaço da área 
externa para deixar tudo ao agrado da garotada, com pista de corrida, campinho 
de futebol e amarelinha pintados no piso, que ficou mais colorido e divertido. A 
cooperativa doou, ainda, um retroprojetor para a sala de cinema, que passou a 
ter uma tela de 50 polegadas.

Para comemorar as melhorias, funcionários da Cooperalto foram à creche 
em 29 de setembro, para passar o dia com as 130 crianças. O encontro foi 
cheio de brincadeiras, histórias, passatempos, distribuição de brinquedos e 
guloseimas. O momento foi bastante especial para a turminha, que se mostrou 
feliz e agradecida, e para os voluntários, que puderam ver o fruto de suas ações 
estampado em cada sorriso dos meninos e meninas da Creche Primeiros Passos. 

A

COOPERALTO

Primeiros passos com mais cor e alegria

60 VOLUNTÁRIOS

130 CRIANçAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
NOVA IGUAçU

dE GOIÁS
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roduzir no campo com qualidade e responsabilidade exige uma série de 
cuidados ao longo do processo de produção, inclusive o cuidado com o meio 
ambiente. O descarte correto das embalagens de agrotóxicos, depois de 
usados, por exemplo, é uma das ações essenciais para reduzir o risco de 
contaminação dos recursos naturais (solo, água, animais e plantas) e das 
pessoas que estão em contato com eles.

Foi com esse compromisso que a Cooperativa Agropecuária Mista de Bela 
Vista de Goiás (Cooperbelgo) participou do recebimento 
itinerante de recipientes vazios de defensivos agrícolas, 
no Parque de Exposições da cidade, no dia 5 de abril. A 
ação teve o objetivo de facilitar o acesso do produtor a um 
ponto de devolução de embalagem - por lei, ele é obrigado 
a fazer a devida destinação desse material. Durante o 
trabalho, foram recolhidas quase 4,3 mil embalagens, que, 
posteriormente, iriam para reciclagem ou incineração.

A atividade fez parte do Dia C Goiás 2017 e beneficiou, 
diretamente, cerca de 300 pessoas de propriedades 
rurais da região. Muitos levaram os vasilhames no 
Parque de Exposições, mas a Cooperbelgo e parceiros 
também buscaram o material em algumas áreas, 

num verdadeiro mutirão. No ato da entrega, os beneficiados receberam 
comprovante de devolução das embalagens, além de panfleto e orientações. 
Participaram da ação 18 voluntários da cooperativa e das entidades 
parceiras - sete da Cooperbelgo, quatro da Agerpa (Associação Goiana dos 
Empresários Revendedores de Produtos Agropecuários, que promoveu a 
ação), três da Secretaria de Meio Ambiente, dois da Agrodefesa e dois do 
Sindicato Rural de Bela Vista.

P
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ma campanha de doação e também de conscientização 
foi realizada pela Cooperativa Agropecuária Regional de 
Campinorte (Coopercampi), no dia 15 de outubro. O Dia 
de Cooperar da Coopercampi foi na Feira do Produtor, na 
cidade de Campinorte, onde 15 voluntários trabalharam 
na conscientização sobre a importância de fazer o 
descarte correto do lixo.

A intensão era aumentar os recipientes de descarte 
e sensibilizar os frequentadores para que não jogassem 
no chão restos de comida, guardanapos, vasilhas 
descartáveis, latas, garrafas e outros materiais, após 
consumirem lanches e bebidas na feira. 

Para fortalecer ainda mais essa ação, a Coopercampi 
também doou 12 tambores de armazenamento de lixo 
para os feirantes que produzem maior quantidade de 
resíduos. Do total, quatro tinham capacidade para 50 
litros e oito, para 20 litros.

U
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Grande Goiânia (Sicoob Crediadag) uniu 
voluntariado e ciclismo numa combinação 
positiva para a realização de seu projeto no 
Dia C Goiás 2017. A ação denominada “Bike 
Cooperativo” reuniu mais de 50 ciclistas 
num passeio de 12 quilômetros, organizado 
com o apoio do grupo Pedal do Avião, no 
dia 17 de setembro, com saída da porta da 
cooperativa, no Setor Marista, em Goiânia. 

Para participar do evento, cada ciclista 
contribuiu com doações de alimentos não 
perecíveis. Empresas parceiras também 
colaboraram com a ação. Foram obtidos mais de 260 quilos de produtos 
alimentícios, que foram repassados ao Posto de Auxílio Humberto de Campos, 
ligado ao Grupo Espírita Raízes. A instituição filantrópica fica no Bairro Madre 
Germana ii, em Goiânia, e atua há 5 anos, no atendimento a crianças e a famílias 
carentes.

A entrega, que teve a participação de voluntários e de um diretor do Sicoob 
Crediadag, foi realizada no dia 23 de setembro, penúltimo sábado do mês, 
quando são distribuídas cestas básicas no Posto de Auxílio. Eles interagiram 
com as crianças, nas salas educacionais, com distribuição de balas e bombons, 
e também participaram no repasse das cestas básicas.

Além do suporte da Polícia Militar, SMT e Bombeiros, a ação teve parceria 
das empresas associadas à cooperativa, entre elas a DR Consult Consultoria 
Empresarial, Reposit Tecnologia, Goyaço indústria e Comércio de Ferragens, V.V.A 
Distribuidora de Produtos para Saúde, Alianzo Auditoria, Cross Bike, Melancia 
Comércio de Frutas, Distribuidora de Verduras Vale Verde, BioExtratus e Suco Prats. 

A

Campanha em 

Goiás SiCOOB CREDiADAG
Bike Cooperativo

12 VOLUNTÁRIOS

80  FAMíLIAS E 150  CRIANçAS
BENEFICIAdAS

ONdE: 

GOIâNIA

60



o juntar 120 crianças, num passeio com 
parque de diversões, festa junina e varia-
das guloseimas, a Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Advogados de Goiânia 
(Sicoob Credijur) tinha montado uma fór-
mula garantida de muita diversão e alegria. 
Mais do que isso: a intenção da cooperativa 
era gerar bons sentimentos entre meninas 
e meninos do Orfanato Maria de Nazaré, de 
Hidrolândia, da igreja Viver de Deus, de Goi-
ânia, e filhos de cooperados.

A ação foi chamada de “Manhã no Ar-
raiá”, realizada no dia 1º de julho, durante 
o Arraiá do Dia C Goiás 2017, no Parque 
Mutirama. A confraternização começou já 
no café da manhã, com comidas típicas ju-
ninas. As crianças foram levadas em vans 
alugadas pela cooperativa e passaram uma 
parte do dia monitorados por 30 voluntá-
rios do Sicoob Credijur.

A cooperativa também doou os dois 
quilos de alimentos não perecíveis, neces-
sários para a participação da cada criança 
no Arraiá (num total de 240 quilos). Ao fim 
da manhã, para a alegria e recompensa dos 
monitores, não faltaram beijos e abraços 
de toda a garotada, em agradecimento à 
dedicação dos voluntários. 

A

SiCOOB CREDiJUR
Fórmula de alegria
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cada nova edição do Dia C Goiás, a 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Centro Goiano (Sicoob Credi-SGPA) 
tem reafirmado seu compromisso 
com a transformação social junto às 
comunidades onde atua. O envolvimento 
e dedicação de voluntários na sede e 
nas outras unidades de atendimento da 
cooperativa estão refletidos no resultado 
das arrecadações, que somaram, em 
2017, mais de 3 toneladas de alimentos 
e materiais de higiene e limpeza.

Crianças, jovens, idosos e famílias 
carentes foram alcançados pelas ações 
da cooperativa. O trabalho da equipe da 
sede do Sicoob Credi-SGPA beneficiou 
três instituições: Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras), em Goiânia, 
Projeto Café com Cristo, em Aparecida 
de Goiânia, e Projeto Crianças do Brasil 
Menino, em Trindade. Os meninos e 
meninas atendidos no Cras também 
puderam assistir a uma palestra sobre 
saúde bucal, feita com a parceria da 
Uniodonto Goiânia. 

Juntas, as unidades de São Miguel do Passa Quatro e de Cristianópolis 
conseguiram reunir cerca de 1 tonelada de alimentos, destinada ao Centro 
de Convivência e Apoio da cidade, onde, na entrega, foi servido um lanche 
para 65 idosos. Em Vianópolis, as doações foram para a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A campanha foi tão importante 
para a entidade, que os funcionários da cooperativa foram recebidos com 
homenagens de agradecimento.

Varjão também recebeu ação da cooperativa, cujos voluntários 
organizaram as doações em cestas básicas padronizadas e as entregaram 
a famílias carentes cadastradas na cidade. Mais do que as toneladas de 
alimentos e materiais arrecadados, tão necessários a uma parte da população, 
é o cuidado demonstrado pelo Sicoob Credi-SGPA com a sua comunidade que 
faz o diferencial do relacionamento entre cooperativa e sociedade.

A
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Vale Rio Crixás (Sicoob do Vale Rio 
Crixás) acredita que a responsabilidade 
educacional, psíquica e sociocultural 
das crianças é um compromisso para 
além da escola e da família. Precisa ser 
assumido, também, por cada agente 
da sociedade: instituições, empresas, 
profissionais e pessoas físicas, em geral. 
Consciente desse comprometimento, que está no DNA do cooperativismo, 
o Sicoob do Vale Rio Crixás desenvolveu sua ação para o Dia C Goiás 2017, 
intitulada “Cooperar é crescer”.

Por meio de uma comissão organizadora, a cooperativa sensibilizou 
cooperados, colaboradores e parceiros da iniciativa privada para levantar 
recursos em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Crixás 
(APAE Crixás). Aproximadamente, 250 pessoas contribuíram com a causa, o que 
resultou na arrecadação de cerca de R$ 10 mil.

O valor foi empenhado na compra de brinquedos pedagógicos específicos para 
necessidade especiais, materiais artesanais, toalhas e alimentos. A ação também 
envolveu atividades de lazer, descontração e entretenimento, no dia 24 de junho, 
na sede da Apae, onde voluntários do Sicoob do Vale Rio Crixás também fizeram 
difusão de conhecimentos sobre cooperativismo. Ao todo, a doação beneficiou, 
diretamente, 58 crianças. 

A
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Cooperar é crescer
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a tarde de 8 de julho, lá estavam eles de novo, 
para encher de alegria os corações de 90 idosos 
atendidos pela Associação Beneficente André 
Luiz (Abal). Eram os voluntários da Cooperativa 
de Crédito de Livre Admissão de Rio Verde e 
Região (Sicoob Empresarial), mobilizados numa 
ação de responsabilidade social, que integrou a 
campanha do Dia C Goiás 2017.

Foi um momento de rever amigos feitos 
no ano passado, afinal, esta é a segunda ação 
consecutiva que a cooperativa realiza com a 
Abal, para o Dia de Cooperar. A tarde festiva 
teve lanche, música e dança, acompanhados da 
entrega de doações.

A associação recebeu materiais de limpeza 
hospitalar, produtos de higiene pessoal e 
alimentícios, arrecadados entre colaboradores, 
conselheiros e diretores do Sicoob Empresarial. 
A Abal é uma entidade filantrópica sem fins 
lucrativos, que abriga e presta assistência 
social e de saúde a idosos, priorizando o vínculo 
familiar e a integração com a comunidade local.

N
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nquanto elas usavam vestidos de chita e tranças no 
cabelo, eles se arrumaram com camisa xadrez, calça 
remendada e chapéu de palha. Trajados a caráter para 
uma típica festa junina, meninas e meninos do Grupo 
Fraterno Paulo de Tarso desembarcaram no Arraiá do 
Dia C Goiás 2017, realizado em 1º de julho, no Parque 
Mutirama.

O passeio tão esperado pela turma foi promovido 
pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Goiânia e Região (Sicoob Engecred-GO), que providenciou 
o transporte e o lanche dos pequenos, além dos 
alimentos para doação, na entrada no parque. Dez 
voluntários da cooperativa ficaram responsáveis pelo 
acompanhamento das crianças, durante o animado 
evento, no qual a garotada dançou quadrilha, comandada 
pelos palhaços do Circo Laheto, e pôde aproveitar os 
diversos brinquedos do Mutirama.

A acolhida das 30 crianças do Grupo Fraterno Paulo 
de Tarso no Dia de Cooperar Sicoob Engecred-GO, foi 
marcada pela troca de carinho entre elas e a equipe da 
cooperativa, que se sentiu grata por fazer parte de um 
momento tão alegre na vida da turminha.

E
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Festa junina no parque
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ara quem está diante de uma difícil e 
dura escalada, o impulso certo pode 
ser a oportunidade decisiva para a 
conquista do topo. Não por acaso, essa 
analogia expressa bem o propósito do 
projeto do Dia C Goiás 2017, realizado 
pela Cooperativa de Crédito dos 
Magistrados e Servidores da Justiça 
do Estado de Goiás e Empregados da 
Celg (Sicoob Juriscredcelg).

Ao inaugurar uma sala de estudos 
na Casa Lar Caminho da Esperança, 
o Sicoob Juriscredcelg ampliou as 
perspectivas de reinserção no mercado de trabalho de 50 mulheres em 
situação de vulnerabilidade, atendidas pela instituição. Elas guardam 
histórias marcadas pela violência do estupro e pela dependência química, e 
buscam uma nova chance de vida.

A sala foi equipada com sete computadores e infraestrutura para a 
realização de cursos e treinamentos. O espaço vai ajudar na capacitação das 
abrigadas, para que elas possam conquistar trabalho, sustento e refazer 
suas histórias. Para a Juriscredcelg, a ação feita para o Dia C Goiás cumpre, 
mais uma vez, o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse 
pela comunidade. A Casa Lar Caminho da Esperança é administrada pelo 
Ministério Filantrópico Terra Fértil.

P
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festa montada na Creche Nossa Senhora 
de Nazaré, na véspera do Dia da Criança, 
fez a alegria de 113 meninos e meninas 
atendidos pela instituição. Teve direito a 
pula-pula e piscina de bolinhas, balões, 
comida, distribuição de presentes e até 
a participação da turma da “Patrulha 
Canina”, para deixar tudo mais divertido e 
interativo. Por trás de todos os detalhes, 
estava a Cooperativa de Crédito dos 
Empresários de Goiânia (Sicoob Lojicred) 
e seus voluntários dedicados a promover 
uma manhã especial para a garotada, 
como parte do Dia C Goiás 2017.

Durante a celebração, crianças e adultos se envolveram nas brincadeiras 
e a diversão tornou-se contagiante. Todas ganharam brinquedos, arrecadados 
anteriormente pela cooperativa. Para os voluntários, que abraçaram a ação, a 
atividade na creche foi uma oportunidade de trabalhar a valorização daquele 
público e mostrar, aos pequenos, o quanto cada um deles tem a sua importância. 
Foi também um momento de fortalecer e divulgar os reais valores do sistema 
cooperativista, que prioriza as pessoas e a sociedade.

A
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pós o sucesso da primeira edição da “Feijoada do Bem Secovicred”, 
que ajudou a reformar uma creche, a Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão da Região Metropolitana de Goiânia (Sicoob 
Secovicred) repetiu a dose do evento para fazer parte do Dia C Goiás 
2017. Mais uma vez, o grupo Pais de Leite entrou em ação para, 
voluntariamente, preparar o almoço que, reuniu quase 300 pessoas, 
entre cooperados, colaboradores e outras pessoas da comunidade, 
no dia 27 de agosto. 

A renda obtida com a venda dos ingressos e das bebidas chegou 
a quase R$ 9,5 mil e foi, integralmente, doada à ONG Terra Fértil, 
para beneficiar 280 crianças e adolescentes atendidos por duas de 
suas instituições: o Centro de Educação infantil Luzeiro e a Escola 
de Valentes, ambos localizados em Goiânia. A organização não 
governamental mantém 22 unidades para prestação de serviços na 
área de prevenção, desintoxicação e ressocialização dos chamados 
“meninos de rua” (crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, 
violências e dependência química). 

Ao todo, 12 voluntários dedicaram-se à organização da feijoada. 
Durante o evento, representantes da Terra Fértil agradeceram o 
empenho do Sicoob Secovicred na ação de responsabilidade social. E, 
em reconhecimento a cada convidado que contribuiu com a compra 
do ingresso, crianças da ONG distribuíram potinhos de pudim, feitos 
por eles mesmos, ao público do evento.

12 VOLUNTÁRIOS

280 CRIANçAS E 
AdOLESCENTES BENEFICIAdOS 
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m 2017, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das 
Regiões Sudoeste, Sul e Oeste de Goiás (Sicoob Unisaúde 
Goiás) festejou suas ações do Dia C Goiás 2017 em quatro 
cidades goianas onde atua. Após três meses em campanha 
de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e fraldas 
geriátricas, 40 voluntários da cooperativa, em Rio Verde, Jataí, 
Quirinópolis e Goiatuba, mobilizaram-se para entregar, além 
das doações, um pouco de alegria às 400 pessoas atendidas 
nas instituições beneficiadas.

Na cidade de Rio Verde, durante a entrega dos materiais de 
limpeza, os idosos da Associação Beneficente Auta de Souza 
(Abas) participaram de uma verdadeira festa, com direito a 
lanche, música, dança e até bingo. Em Goiatuba, os moradores 
do Lar dos idosos tiveram uma tarde de “embelezamento”, 
com cortes de cabelo e pintura das unhas. Os voluntários 
também serviram lanche e entregaram um presente para 
cada idoso do abrigo. 

Em Jataí, as doações de fraldas geriátricas foram 
entregues à Associação Beneficente Albergue São Vicente de 
Paulo, durante um lanche servido para confraternização. No 
município de Quirinópolis, as crianças atendidas pela Fundação 
Nova Era receberam um delicioso lanche e a instituição foi 
contemplada com cestas básicas. 

40 VOLUNTÁRIOS

400 PESSOAS BENEFICIAdAS

E

SiCOOB UNiSAúDE GOiáS
Campanha de arrecadação

ONdE: 
RIO VERdE, JATAí, 

QUIRINóPOLIS 
E GOIATUBA

Campanha em 

Goiás

69



oda educação começa na infância, 
inclusive a financeira. Nessa fase da vida, 
é possível aprender, de forma lúdica e 
divertida, os preceitos básicos de como 
lidar de forma responsável com as 
finanças pessoais, que serão o alicerce de 
uma vida adulta equilibrada. Acreditando 
nisso, a Cooperativa de Crédito, Poupança 
e investimento do Centro Oeste de Goiás 
(Sicredi Centro Oeste GO) convidou 
crianças que participavam do Arraiá 
do Dia C Goiás 2017, realizado em 1º de 
julho, no Parque Mutirama, para fazer o 
“Desafio Cooperar e Poupar”.  

As crianças foram estimuladas a 
cumprir tarefas, a partir da interação 
com pessoas que estavam no parque. A 
brincadeira era mediada por voluntários 
da cooperativa e ajudada pelos pais (ou 
responsáveis), como forma de valorizar 
a intercooperação. A cada desafio 
vencido, elas recebiam moedas de 
chocolate, que simbolizavam dinheiro. 
Aquelas que “pouparam” mais, até o fim 
do jogo, receberam o dobro de moedas 
e um cupom, para participar do sorteio 
de uma poupança no Sicredi, no valor 
de R$ 100. 

Dez crianças foram contempladas 
com o prêmio. Mas, para além da 
recompensa, o Sicredi Centro Oeste GO 
pôde ensinar, aos 300 participantes 
(entre adultos e crianças), a importância 
da ação em parceria (princípio básico 
do cooperativismo) e do ato de poupar, 
para alcançar os objetivos.

T
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arque de diversões é lugar de brinquedos, 
mas também de livros, por que não? Afinal, 
onde há crianças, há sempre uma ótima 
oportunidade para se incentivar o hábito da 
leitura. A Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão Centro Brasileira (Sicoob Unicentro 
Brasileira) apostou nessa boa ação e levou para 
o Mutirama, em plena festa do Dia C Goiás 2017, 200 livros sobre o folclore brasileiro, 
que foram doados à garotada. O trabalho marcou o lançamento da obra “Brincar é 
folclore”, da escritora Patricia Gomes Ferreira, que participou do evento. No espaço 
reservado ao Sicoob Unicentro Brasileira no Arraiá do Dia C Goiás, os voluntários 
aproveitaram o tema da obra para misturar brincadeiras e difusão de conhecimentos, 
sobre mitos, lendas, danças, festas, comidas e costumes típicos, que são transmitidos 
de geração em geração e fazem parte do nosso acervo folclórico.

Meninos e meninas que passaram pelo cantinho da leitura da cooperativa 
ouviram histórias sobre boitatá, boto, curupira, lobisomen, mãe d’água, mula sem 
cabeça e saci-pererê.

Além da distribuição de livros, o Sicoob Unicentro Brasileira também participou 
do Dia C Goiás 2017 com arrecadação de 162 cestas básicas de alimentos, que 
foram repassadas ao Sistema OCB/SESCOOP-GO, para reforçar a ação de doação 
de alimentos, realizada pela entidade.

P
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a sua primeira ação para o Dia de Cooperar em 2017, realizada em março, 
a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados da Região 
Sudoeste de Goiás (Sicredi Sudoeste GO) decidiu homenagear um grupo 
especial, no mês da mulher. Voluntários da cooperativa foram até o Lar dos 
Vovôs, de Rio Verde, para conhecer as histórias de cerca de 30 senhoras 
que moram, atualmente, no abrigo. Cada uma foi questionada sobre o que 
é ser mulher e as respostas apontaram para uma opinião em comum entre 
elas: ser mulher é vencer muitas batalhas ao longo da vida.

Os depoimentos foram divulgados nas redes sociais do Sicredi Sudoeste 
GO para sensibilizar o público e mobilizar doações de itens de 
beleza e cuidados pessoais. A ação foi concretizada com o 
retorno dos voluntários ao asilo para a entrega dos presentes, 
num gesto singelo, mas significativo para valorizar cada uma 
das moradoras, com suas respectivas trajetórias de lutas 
e superações pessoais. O resultado ficou estampado nos 
sorrisos e na alegria demonstrada por elas durante a visita.

O Dia C 2017 do Sicredi Sudoeste GO seguiu com mais 
duas ações. Em abril, contribuiu com a realização de palestra 
para, aproximadamente, 500 jovens aprendizes do instituto 
de Assistência a Menores (iAM), de Rio Verde. A cooperativa 
concedeu apoio financeiro para a contratação do profissional, 
da estrutura de som e de painel de LED.

Em junho, o Sicredi Sudoeste GO realizou uma campanha 
de doação de sangue, com a mobilização de 30 colaboradores voluntários. A 
atividade ajudou a abastecer os estoques dos Hemocentros de Rio Verde, Jataí e 
Quirinópolis, com cerca de 15 litros. O volume é suficiente para atender até 120 
pessoas. Além de contribuir com os bancos de sangue, a ação sensibilizou ainda 
mais a equipe de doadores, que mantiveram a contribuição ao longo do ano.
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or quatro anos consecutivos, a Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Rubiataba e Região (Sicoob 
do Vale) participa dos Dia C Goiás 2017 com uma 
ação que ajuda, literalmente, a salvar vidas. Numa 
verdadeira força-tarefa na cidade de Rubiataba, o 
Sicoob do Vale sensibilizou cerca de 100 pessoas, 
entre cooperados, colaboradores e a comunidade 
local, para comparecer ao Posto de Saúde da Família 
(PSF) 5, no dia 16 de maio, e doar sangue.

A parceria, mais uma vez, ficou por conta do 
Hemocentro Regional de Ceres, que fez a coleta 
de material, e da Secretaria Municipal de Saúde de 
Rubiataba, que cedeu a estrutura para a ação. O 
projeto “Doe Vida, partilhe amor” está tão consolidado 
no município, que já começa a fazer parte da agenda 
anual dos associados (sempre no mês de maio), 
gerando expectativa para a participação voluntária.

Do total de voluntários cadastrados para a 
campanha e que passaram pela triagem, 83 puderam 
fazer a doação.

P

SiCOOB DO VALE

Campanha consolidada

100 VOLUNTÁRIOS

83 PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
RUBIATABA
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m pleno Dia internacional do Cooperativismo - que, 
em 2017, foi comemorado em 1º de julho -, 50 
moradores do Asilo São Vicente de Paula de Anápolis 
tiveram uma prova do verdadeiro significado de 
cooperação. Eles receberam uma turma de 50 
voluntários da Unimed Anápolis Cooperativa de 
Trabalho Médico, que reservou a tarde de sábado 
para compartilhar alegria com os idosos e festejar os 
resultados da “Corrente do Bem”, projeto realizado 
para a campanha do Dia C Goiás 2017.

O grupo entregou, para a instituição, mais de 
500 quilos de alimentos não perecíveis e outros 800 
itens diversos, entre fraldas geriátricas, produtos de 
higiene e de limpeza, arrecadados pela cooperativa. 
A confraternização também teve a apresentação de 
um animado grupo musical, que estimulou muitos 
moradores a dançar, e a participação de palhaços, 
responsável por muitos dos sorrisos ao longo da 
tarde. 

Para completar a festa, os voluntários da Unimed 
Anápolis também serviram um delicioso lanche. 
O balanço da ação não poderia ser diferente: uma 
troca de gratidão de quem recebeu e de quem doou, 
não apenas produtos, mas o tempo e o carinho ao 
próximo. 

E
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50 VOLUNTÁRIOS
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74



m 2017, a Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados do Planalto 
Central (Sicredi Planalto Central) 
conseguiu ampliar, significativamente, 
a sua campanha para o Dia C Goiás. 
Juntas, as 15 ações desenvolvidas pela 
cooperativa, nesse ano, chegaram a 
mais comunidades e impactaram a vida 
de ainda mais pessoas. Com a liderança 
da sede, em Cristalina, e o empenho das 
demais unidades em 13 municípios, o 
grande projeto de responsabilidade 
social do Sicredi Planalto Central 
aumentou em quase 50% o número 
de beneficiados, em relação a 2016, 
chegando a cerca de 5,7 mil crianças, 
jovens, adultos e idosos.

Uma legião de 235 voluntários 
mobilizaram-se para doar, cooperar, 
educar e  transformar. Mambaí teve 
sua praça central recuperada e 
arborizada. Alunos e familiares de 
colégio de Catalão aprenderam a gerir 
as finanças pessoais, com oficinas de 
educação financeira. Em Cristalina, as 
crianças da escola Anália Franco viram 
o local de estudos ficar mais agradável, 
com pintura nova e embelezamento da 
estrutura. A comunidade do Colégio 
Manoel Caetano, em Silvânia, ganhou 
reforço para a leitura, com a doação 
de livros recebida.

A festa junina do Colégio Sagrado 
Coração de Jesus de Pires do Rio teve 
apoio na organização; os pequenos do Centro de Educação infantil de Campo 
Alegre desfrutaram de leitura cantada; e comunidades de Posse e de Santo 
Antônio do Rio Verde receberam palestras e exercícios físicos guiados em 
academias. Ações diversas de arrecadação em Cristalina, ipameri, Luziânia, 
Pires do Rio e Rosário, além de muita confraternização, lazer, festa e diversão 
marcaram o Dia C 2017 do Sicredi Planalto Central. 

E

SiCREDi PLANALTO CENTRAL

Campanha fortalecida

235  VOLUNTÁRIOS

5.700 PESSOAS BENEFICIAdAS
ONdE: 

CRISTALINA, MAMBAí, 
PIRES dO RIO, IPAMERI, LUzIâNIA, 
ROSÁRIO, VALPARAíSO, CATALãO, 
ORIzONA, SANTO ANTôNIO dO RIO 

VERdE, CAMPO ALEGRE, 
SILVâNIA, POSSE
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SiCREDi PLANALTO 
CENTRAL

Cooperativa realiza 
15 ações para cerca 
de 5,7 mil pessoas
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rês cooperativas do Sistema Sicoob que atuam em Goianésia uniram 
forças para transformar o “pequeno mundo” ao redor de 85 moradores 
do Lar do idoso São Vicente de Paulo e, com isso, melhorar a qualidade 
de vida de pessoas já tão marcadas pelo abandono e pela vulnerabilidade 
social. As cooperativas de crédito Sicoob Coopercred, Sicoob Emprecred e 
Sicoob Unicentro Norte Goiano levantaram recursos, fizeram parcerias e 
promoveram a revitalização da área de convivência do abrigo, com reforma, 
pintura e jardinagem. Ao tornar o ambiente mais colorido e agradável, com 
mais área verde e espaço para jogos, a intenção era estimular mais convívio 
e integração entre os idosos. 

Essa seria uma forma de combater um dos problemas frequentes 
detectados no lar: o autoisolamento de muitos moradores que, mesmo em 
condições físicas satisfatórias, optam por ficar nos quartos e se afastar 
do relacionamento com os demais. Esse tipo de comportamento pode 
contribuir para o aparecimento de doenças típicas dessas condições, como 
a depressão. 

T
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A vida é mais colorida, 
quando a gente coopera
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80   VOLUNTÁRIOS

 85  IdOSOS BENEFICIAdOS
ONdE: 

 GOIANéSIA

O projeto feito com a entidade, intitulado “A vida fica mais colorida, 
quando a gente coopera”, integra a campanha do Dia C Goiás 2017 e foi a 
primeira iniciativa do movimento Cooperativas Unidas pela Solidariedade 
(Unicoos). O Unicoos é o resultado da intercooperação entre três 
instituições do Sicoob (Coopercred, Emprecred e Unicentro Norte Goiano), 
para compartilhar projetos comuns de desenvolvimento social, cultural, 
ambiental e de educação financeira. 

Para beneficiar o Lar do idoso São Vicente de Paulo de Goianésia, as 
cooperativas do Unicoos custearam camisetas, entregues a cada doação 
acima de R$ 35. Além de obter recursos para a revitalização (cerca de R$ 
19 mil), houve, ainda, o envolvimento dos associados, que abraçaram a 
causa e, literalmente, vestiram a camisa da responsabilidade social, o que 
ampliou não só o alcance da iniciativa, como a divulgação do Dia C Goiás. A 
ação também teve parceria da empresa Jalles Machado, da Companhia de 
Dança Tatianas Ballet e de cantores regionais. 

A revitalização do Centro de Convivência do lar foi iniciada em 
meados de junho e inaugurado no dia 16 de setembro, com uma grande 
confraternização. O evento teve apresentação de dança, música ao vivo 
e muita comida gostosa. Pela alegria manifesta durante a festa, pelos 
senhores e senhoras que inspiraram essa ação, não há dúvidas de que o 
projeto foi um sucesso, graças à força da cooperação.
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iante do êxito alcançado a partir dos projetos 
de responsabilidade social realizados nos 
últimos anos, a Unimed Goiânia Cooperativa 
de Trabalho Médico repetiu a dose em 2017 e 
manteve seis ações na campanha para o Dia 
C Goiás. As atividades englobam doações de 
agasalho, sangue, computadores e cadeiras 
de banho, plantio de mudas, difusão de 
informações e serviços de saúde. Ao longo 
dos 12 meses, o projeto “Eu ajudo na lata” incentiva os colaboradores e parceiros 
da cooperativa a recolher lacres de latinhas, que são vendidos para empresas de 
reciclagem e têm a renda revertida em itens de acessibilidade. Nesse ano, a partir 
do valor obtido com a transação de 90 quilos de lacres, foram adquiridas duas 
cadeiras de banho, em benefício dos idosos do Abrigo São Vicente de Paulo, na 
capital.

Outra ação contínua da Unimed Goiânia é a exposição itinerante “Seu corpo, sua 
casa”. A estrutura é levada pelo Ecomóvel para eventos, onde são repassadas, ao 
público, informações sobre o corpo humano e prestados serviços, como aferição 
de pressão e teste de glicemia. Cerca de 2 mil pessoas foram atingidas, de janeiro 
a outubro, com a exposição, que esteve também no Arraiá do Dia C Goiás, em 1º 
de julho, no Parque Mutirama.

As demais campanhas de doações da cooperativa foram realizadas em 
momentos diferentes. De maio a junho, dez voluntários da cooperativa mobilizaram 
demais colaboradores para incentivar a arrecadação, que totalizou mais de 6 
mil peças de roupas, agasalhos, cobertores e outros itens de vestuário. A ação 
beneficiou cerca de 6 mil pessoas do Abrigo São Vicente de Paulo, Ministério 
Terra Fértil e Acedevida, em Goiânia, e a Vila São Cottolengo, em Trindade.

De junho a novembro, a cooperativa se empenhou na mobilização de 300 
voluntários para doar sangue ao Hemocentro de Goiânia e ao Hospital de Urgências 
da Região Noroeste (Hugol). Com a expectativa de coletar 300 bolsas de sangue, 
a campanha tem o potencia de beneficiar 1,2 mil pessoas. Ao longo do segundo 
semestre, a Unimed Goiânia beneficiou instituições filantrópicas, com instalação de 
laboratórios de informática, a partir de computadores doados pela cooperativa. 
O projeto contemplou a Fraternidade e Assistência Menores Aprendizes (Fama), 
Ministério Terra Fértil, Casa de Caridade Rosa Mística e Osceia, todas em Goiânia. A 
ação favoreceu cerca de 1,3 mil crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Em 2017, a Unimed Goiânia planejou fazer o plantio de mais de 2.500 mudas de 
árvores nativas, como parte de um projeto ambiental, que prevê a neutralização 
do gás carbônico (CO2) emitido pela cooperativa durante o ano. A quantidade 
de plantas para compensação é calculada proporcionalmente ao gás emitido, no 
prazo considerado. Dez voluntários participaram do plantio, que deve beneficiar 
mais de 10 mil pessoas, segundo a Unimed. 

D
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m dos programas sociais de maior sucesso 
do cooperativismo goiano, o Projeto Sorriso 
completou, em 2017, 20 anos de atuação 
contínua no atendimento à população. Realizado 
pela Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho 
de Cirurgiões Dentistas, sempre em parceria 
com o SESCOOP/GO, a atividade consiste na 
prestação de serviços preventivos gratuitos, 
para comunidades de diversos municípios. 

Ao longo de todo o ano, profissionais 
cooperados voluntários se dedicam ao 
atendimento e à orientação da população sobre 
os cuidados com a saúde da boca. A cooperativa 
também promove a distribuição de kits de 
higiene, materiais educativos (cartilhas, fôlderes 
e DVDs), além de outras atividades. 

O Projeto Sorriso é uma das ações que 
compõem o Dia C Goiás e que ajudam a fortalecer 
a campanha com números expressivos. Nesse 
ano, foram atendidos, de janeiro a outubro, 
9,3 mil crianças, adultos e idosos em Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Trindade, além de uma 
ajuda para o interior do Maranhão.

Durante o Arraiá do Dia C Goiás, realizado 
em frente ao Mutirama, no dia 1º de julho, a 
Uniodonto Goiânia também levou voluntários 
do Projeto Sorriso para fazer atendimento aos 
participantes da celebração, com oficina de 
escovação de dentes e outros serviços.

U
Prova de cooperação

165 VOLUNTÁRIOS

9.356 PESSOAS 
BENEFICIAdAS

ONdE: 
GOIâNIA, APARECIdA dE 

GOIâNIA, TRINdAdE E 
INTERIOR dO MARANHãO
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Gincana de coolaboradores

Outra ação realizada pela Uniodonto Goiânia, em 2017, para 
o Dia de Cooperar, foi uma grande gincana de arrecadação entre 
os empregados da cooperativa. Os 90 colaboradores foram 
divididos em seis grupos, que fizeram discussões e estudos 
sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que 
direcionam os projetos do Dia C. A intenção do trabalho era 
reforçar neles o interesse pela comunidade e pela das metas 
determinadas pelos ODS. 

Com a gincana, os colaboradores conseguiram reunir  
1,24 mil quilos de alimentos diversos, outros 696 itens 
alimentícios (como óleo, leite e suco) e 11,6 mil produtos de 
limpeza. Também foram recolhidos materiais recicláveis, num 
total de 6,7 mil latinhas de alumínio e garrafas PET, além de 
647 quilos de papeis e papelões.

Os alimentos e produtos arrecadados foram destinados 
a seis instituições: Creche Santa Luzia, Luz da Vida, Paroquia 
São Sebastião, igreja Evangélica Assembleia de Deus do 
Jardim Guanabara, igreja de Cristo Pentecostal no Brasil 
e Assembleia de Deus Bethel (que beneficiou pessoas do 
interior do Maranhão). Já o volume de recicláveis foi doado à 
Creche Santo Antônio, que faz a venda de material coletado 
para obtenção de recursos.
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dia 1º de julho foi um sábado 
especial para a garotada e as 
famílias atendidas pelas Obras 
Sociais Chico xavier, em Rio Verde, 
que participaram da Campanha 
Unisocial de Atenção a Crianças 
e Adolescentes, realizada 
pela Cooperativa de Trabalho 
Odontológico Uniodonto Sudoeste 
Goiano. Receber a atenção dos voluntários da cooperativa, além de doações 
de brinquedos e alimentos (arrecadados em campanha prévia), foi motivo 
suficiente para acionar sorrisos duradouros ao longo de todo o evento 
social, que integrou o Dia C Goiás 2017.

Para tornar a ocasião ainda mais divertida, a Uniodonto Sudoeste 
Goiano promoveu atividades recreativas e distribuição de lanches para as 
100 pessoas presentes. Realizou, ainda, uma palestra preventiva sobre 
saúde e higiene bucal. A carência social e até sentimental, observada no 
comportamento das crianças, sensibilizou os voluntários da cooperativa. 
Eles sentiram-se gratificados em participar da ação, que beneficiou a 
comunidade local e transformou o olhar dos organizadores.

O
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Ação que
transforma

7  VOLUNTÁRIOS

100  PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
RIO VERdE
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população de itumbiara recebeu uma 
grande ação do Dia de Cooperar (Dia C) 
Goiás no Centro da cidade. As cooperativas 
Uniodonto do Sul Goiano, Unimed Regional 
Sul Goiás e Sicoob Unicentro Brasileira, 
e seus respectivos colaboradores e 
cooperados voluntários, uniram forças 
para realizar um evento recheado de 
serviços e diversão para o público que 
compareceu à Praça Pedro Ludovico, no 
dia 24 de junho.

Dentre as atrações, foram oferecidas orientações de prevenção bucal, 
aferição de pressão, feira de adoção de cães e conscientização sobre 
abandono, doação de mudas e dicas de maquiagem. Também não faltaram 
opções para a criançada: pula-pula, escorregador, piscina de bolinha, jogo 
de argolas, pintura de rosto, pescaria, jogo de dardo, interação com artistas 
animadores e seus respectivos personagens, distribuição de pipoca, picolé e 
algodão-doce. Houve também sorteio de diversos brindes.

Para as cooperativas Uniodonto do Sul Goiano, Unimed Regional Sul 
Goiás e Sicoob Unicentro Brasileira, o evento teve como objetivou a prática 
do cooperativismo e a conscientização da população, estimulando as boas 
ações fundamentadas 
na saúde, educação, 
lazer, cultura, cidadania e 
sustentabilidade. 

Os cooperativas 
também tiveram a 
parceria de empresas, 
como iles/Ulbra e 
Drogasil, gerando 
uma sinergia em 
prol da sociedade 
itumbiarense e entidades 
beneficentes, por meio 
de ações diversas de 
arrecadação de roupas, 
brinquedos e alimentos 
não perecíveis. 

A

UNiODONTO DO SUL GOiANO + 
UNiMED REGiONAL SUL GOiáS + 
SiCOOB UNiCENTRO BRASiLEiRA

serviços e diversão 
em itumbiara 

60  VOLUNTÁRIOS

1.000 PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
ITUMBIARA 
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m Catalão, o Dia de Cooperar 2017 
foi realizado no Dia internacional do 
Cooperativismo, que nesse ano, foi 
comemorado em 1º julho. A ação 
teve sabor de intercooperação e de 
integração com a comunidade. Juntas, 
a Uniodonto do Sul Goiano, a Unimed de 
Catalão e a Cooperativa Agropecuária 
de Catalão (Coacal) organizaram um 
grande projeto na Praça Getúlio Vargas, 
no Centro da cidade.

Durante toda a manhã, a população 
que compareceu ao evento pôde 
aproveitar diversos serviços. Na área 
da saúde e cuidados pessoais, houve 
prevenção bucal e entrega de kits 
de escovação, aferição de pressão 
arterial, medição de glicose, limpeza 
de pele e maquiagem. Houve também 
doações de mudas de árvores e de 
cães, juntamente com trabalho de 
conscientização contra o abandono de 
animais.

Para as crianças, a diversão ficou 
por conta do pula-pula, do jogo de 
argolas e da distribuição de pipocas e 
algodão doce.

15  VOLUNTÁRIOS

300  PESSOAS BENEFICIAdAS

E

UNiODONTO SUL GOiANO + 
UNiMED CATALãO + COACAL

integração na praça

ONdE: 
CATALãO
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integração na praça

intercooperação tomou conta de 
Caldas Novas no dia 10 de junho 
para levar, à população local, 
diversos benefícios da campanha 
do Dia C Goiás 2017. Uniodonto do 
Sul Goiano, Unimed Caldas Novas 
e Sicoob Unicentro Brasileira 
aliaram-se na organização do 
evento e promoveram serviços, 
lazer e orientações de saúde para 
cerca de mil pessoas que passaram 
pelo Casarão dos Gonzaga, no 
Jardim Roma.

Doze voluntários, entre 
cooperados, colaboradores, 
consultores e parceiros das 
cooperativas dividiram-se no 
atendimento ao público. Na área 
da saúde e bem-estar, foram feitas 
aferições de pressão arterial, medição 
de glicose, exames laboratoriais, 
prevenção odontológica, dicas de 
prevenção contra doenças, além de 
massagens e exercícios físicos. 

Também foram distribuídos kits 
de escovação, protetores solares, 
mudas de árvores e cachorros 
para adoção. Para o público 
infantil, teve pula-pula e picolé. O 
Dia de Cooperar da Uniodonto do 
Sul Goiano, Unimed Caldas Novas 
e Sicoob Unicentro Brasileira teve 
a parceria da Prefeitura de Caldas 
e do Senac Goiás.

UNiODONTO DO SUL GOiANO + 
UNiMED CALDAS + 
SiCOOB UNiCENTRO BRASiLEiRA 

intercooperação em Caldas Novas 

12  VOLUNTÁRIOS

1.000  PESSOAS BENEFICIAdAS

ONdE: 
CALdAS NOVAS
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o longo das últimas páginas, estão retratadas as histórias de 42 cooperativas 
que se empenharam para fazer do Dia C Goiás 2017 o maior programa de 
responsabilidade socioambiental cooperativista do País. As outras cinco - de 
um total de 47 inscritas na campanha - tinham previsão de realizar suas ações 
após o fechamento desse livro (outubro de 2017).

A Cooperativa Agropecuária Mista de Piracanjuba (Coapil) mobilizou 350 
voluntários para participar de um projeto de construção de casas populares, 
em novembro. A participação é feita por meio de doações de materiais e de mão 
de obra para levantar a estrutura. Em princípio, são 15 pessoas beneficiadas, 
que fazem parte de duas famílias carentes cadastradas na Pastoral da 
Moradia, que vivem em casas feitas de lona e papelão, sem qualquer tipo de 
saneamento básico. Para a Coapil, esta é uma ação de resgate da cidadania 
e exercício da cooperação, mostrando às famílias o valor do trabalho em 
parceria.

A a Cooperativa Agropecuária Mista dos Produtores Rurais de Silvânia 
(Coopersil) também programou para novembro a sua ação do Dia de Cooperar. 
A intenção é beneficiar 45 idosos do Asilo São Vicente de Paula de Silvânia 
com doação de fraldas descartáveis e kits de higiene pessoal. Ao todo, dez 
voluntários estão envolvidos na arrecadação do material e também na 
organização de uma atividade recreativa para o dia da entrega, com lanches 
e descontração.

Ainda para o mês de novembro, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Micro Regiões de Goiânia e Adjacentes (Sicoob Credisaúde) preparou 
a apresentação de uma peça sobre cooperativismo, o Teatro Cooperação 
entre Amigos, para 40 crianças de uma escola. O Sicoob Credisaúde também 
arrecadou alimentos que foram doados à Associação de Cristãos Evangélicos 
em Defesa da Vida (Acedevida), organização filantrópica que atende crianças 
moradoras de rua ou em situação de risco social. Voluntários da cooperativa 
participaram, ainda, do Arraiá do Dia C Goiás 2017, distribuindo guloseimas 
para a criançada.

Em dezembro, é a vez da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Jataí e Região (Sicoob Cooprem) concluir sua ação do Dia de Cooperar 2017, 
em benefício da Associação de Beneficência Albergue São Vicente de Paula, 
localizada no mesmo município. A campanha de arrecadação de valores foi 
iniciada em abril e tem a meta de chegar a R$ 10 mil. Todo o dinheiro será 
usado na compra de fraldas geriátricas para a instituição, que abriga 70 
idosos. A previsão de entrega é dia 12 de dezembro. Participam desse projeto 
25 voluntários.

mais Dia C Goiás
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PAiNEL 

Cooperar
é  crescer juntos





14 155
cooperativas participaram 
do Arraiá do Dia C Goiás, 
no Dia de Celebrar

voluntários 
trabalharam no evento 
no dia 1º de julho

Dia de Celebrar

Arraiá do 
Dia C Goiás

Recorde 
de público e 

arrecadações

Animadoras do Circo Laheto fizeram 
danças e brincadeiras divertidas 
durante a festa do Dia C



4.214
pessoas  passaram  
pela festa do Dia C, 
em frente ao Mutirama

Réplica de casa das cidades 
de Goiás e Pirenópolis, em 

frente ao Mutirama, foram 
restauradas pelo Sistema 

OCB/SESCOOP-GO, em 
parceria com a Agetul



Recorde de público e de arrecadações, a festa 
de celebração do Dia de Cooperar (Dia C) Goiás 
mostrou, em 2017, que já faz parte do calendário 
de grandes eventos de promoção social de Goiânia.

Dessa vez, o Sistema OCB/SESCOOP-
GO combinou a alegria da festa junina, 
com elementos da goianidade e muito 
voluntariado, para compor o Arraiá do Dia C 
Goiás. Tradicionalmente realizado no primeiro 
sábado de julho, quando é comemorado o Dia 
internacional do Cooperativismo, o evento que 
celebra os resultados das ações voluntárias 
feitas pelas cooperativas ao longo do ano, 
tem alcançado cada vez mais credibilidade 
na capital, junto à população e ao público 
cooperativista. 

Mais de 4,2 mil pessoas prestigiaram a festa, realizada pelo Sistema, em 
parceria com 14 cooperativas, dezenas de voluntários e a parceria da Prefeitura 
de Goiânia, em frente ao Parque Mutirama. A soma de todos os esforços resultou 
num montante superior a 5,3 toneladas de alimentos não perecíveis, fruto das 
doações feitas pelo público, em troca de ingressos para participar da festa e 
entrar no parque. O expressivo volume de alimento arrecadado foi entregue à 
Prefeitura de Goiânia, que ficou responsável em distribuí-lo entre as entidades 
filantrópicas cadastradas no município.  

No total, o Arraiá reuniu 155 voluntários - 25 do Sistema OCB/SESCOOP-GO 
e 130 das cooperativas goianas. Eles reuniram-se para oferecer, gratuitamente, 
os mais diversos serviços à população, como triagem e orientações na área de 
saúde e odontologia, educação financeira, doação de animais e diversas opções 
de lazer. O público ainda pôde conferir a apresentação de artistas do Circo 
Laheto, com divertidas coreografias de quadrilhas de pernas-de-pau.

Para receber o público no Arraiá do Dia C Goiás 2017, o Sistema OCB/
SESCOOP-GO providenciou, previamente, a restauração das oito réplicas de 
casas das cidades de Goiás e Pirenópolis, que ficam em frente ao Mutirama 
e onde foi realizado o evento. inauguradas em 2012, as réplicas estavam 
degradadas e danificadas por pichações. Com a parceria feita junto à Agência 
Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), que forneceu o material, o 
sistema cooperativista viabilizou a mão de obra, fez a pintura e outros pequenos 
reparos nos imóveis.
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Arraiá do Dia C Goiás teve quadrilha de pernas-de-pau, com música típica e muito bom humor

95

Visitantes aproveitaram diversos serviços e atrações durante o Arraiá do Dia C Goiás, em frente ao Parque Mutirama



Arraiá do Dia C

Clima de festa 
junina agradou 

visitantes

Ao longo de um amplo corredor de 30 
metros, sobre o Túnel Jaime Câmara, que fica 
em frente à entrada do Parque Mutirama, os 
visitantes puderam mergulhar no clima de 
festa junina do Arraiá do Dia C Goiás 2017. O 
colorido ambiente, onde ficaram as barracas 
das cooperativas, foi todo decorado com 
bandeirolas e acessórios caipiras, e muitos 
voluntários se vestiram a caráter para o 
evento. 

Teve até apresentação de quadrilha, com 
uma pitada a mais de graça e diversão, já que 
os dançarinos faziam suas coreografias do 
alto de suas pernas-de-pau. Era a turma do 
Circo Laheto, que participa da festa do Dia de 
Cooperar desde a primeira edição, contratada 
pelo Sistema OCB/SESCOOP-GO.

Como já é tradicional nesse momento, o 
Arraiá do Dia C Goiás apresentou diversas 
atrações e serviços para o público, oferecidos 
principalmente pelas cooperativas. Serviços 
de ferições de pressão e glicemia, atendimento 
de prevenção bucal, distribuição de fraldas 
descartáveis e muita diversão Na área da 
educação e conscientização, teve distribuição 
de livros com informações sobre o folclore 
brasileiro, desafio de educação financeira, jogo 
do cooperativismo, divulgação de conceitos 
de sustentabilidade, além de feira de adoção 
de cães (com distribuição de ração pet para 
aqueles que adotaram um animalzinho).

E como não poderia faltar, também 
houve distribuição de pipoca, doce de leite, 
amendoim, algodão doce, picolé e outras 
guloseimas, espaço para brincadeiras, com 
touro mecânico, pula-pula e escorregador 
inflável. 
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jOAQuim GuiLHErmE,
PRESiDENTE DO SiSTEMA OCB/SESCOOP-GO

“O DiA DE COOPERAR é NOSSA ViTRiNE 
E NOS AJUDA A ATRAiR CADA VEZ MAiS 

PESSOAS  PARA  O VOLUNTARiADO E  
PARA O COOPERATiViSMO.”
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Cooperativas participantes e suas ações
uniodonto Goiânia
O Projeto Sorriso levou serviço de 
prevenção e orientações de saúde 
bucal aos visitantes do arraial e fez a 
distribuição de kits de escovação.

unimed Goiânia
Por meio de exposição, cooperativa 
repassou informações ao público 
sobre o corpo humano. Fez, ainda, 
aferição de pressão e glicemia

Sicoob Credijur
Cooperativa viabilizou a ida de 120 
crianças ao Arraiá do Dia C Goiás. Os 
voluntários acompanharam o passeio 
e serviram lanche aos pequenos. 

Sicoob Credisaúde
Voluntários da cooperativa 
participaram da festa, distribuindo 
guloseimas para a criançada. 

Sicoob Engecred-GO
Dez voluntários da cooperativa foram 
responsáveis por levar e cuidar de 30 
crianças do Grupo Fraterno Paulo de 
Tarso, na festa do Dia C Goiás.

Sicoob unicentro Brasileira
Promoveu o lançamento do livro 
“Brincar é Folclore”, com a doação de 
200 exemplares para a garotada, que 
também ouviu histórias sobre mitos, 
lendas, danças, comidas e costumes 
típicos do folclore brasileiro.

Sicoob Lojicred
Entrega de cofrinhos para as crianças 
e instrução para os pais trabalharem 
a educação financeira infantil. 

Sicoob Secovicred
Voluntários se vestiram a caráter 
para a festa junina e distribuíram 
guloseimas aos visitantes.

Sicredi Centro Oeste GO
Realizou uma brincadeira com 
crianças para estimular a educação 
financeira. Também realizou sorteio 
para contemplar dez crianças com 
uma poupança no valor de R$ 100.

Bordana
Apoiou a entidade filantrópica 
Gerarte, em exposição de produtos 
artesanais feita no evento.

Cohacasb-GO
Cooperativa distribuiu guloseimas, 
como pipoca e paçoquinhas.

Comigo
A cooperativa doou ração aos 
visitantes que adotaram animais na 
feira de adoção promovida durante o 
Arraiá.

Complem
Distribuição de doce de leite produzido 
pela cooperativa, aos participantes.

Arraiá do Dia C
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Cooperativas 
levam alegria 
para crianças com 
personagens e 
brincadeiras 

Todos os anos, os colaboradores 
voluntários da Coopanest-GO se preparam 
para fazer uma participação especial no 
Dia de Celebrar, que é a grande festa 
do programa Dia de Cooperar, realizada 
sempre no primeiro sábado de julho, Dia 
Internacional do Cooperativismo. Em 
2017, eles se vestiram à moda caipira, 
condizentes com a festa junina, para 
alegrar e interagir  com os visitantes. A 
cooperativa também levou personagens 
para o Parque Mutirama. O casal Mickey 
e Minnie Mouse e os bonecos doutores 
divertiram a criançada.

Outra atração oferecida pela 
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Coopanest-GO foi uma brincadeira de 
acertar o alvo: as crianças que conseguiam 
jogar a bolinha dentro do sol (o alvo), 
ganhavam brinquedos. Além das atrações, 
a cooperativa ainda ofereceu serviço aos 
participantes, com a distribuição de fraldas 
descartáveis (geriátrias e pediátricas) para 
centenas de famílias que passaram pela 
festa.



Alimentos arrecadados
Volume de alimentos obtido durante o Arraiá do Dia C Goiás 
2017 foi recorde, totalizando mais de 5,3 toneladas. Arrecadação 
foi repassada à Prefeitura de Goiânia, em benefício de entidades 
filantrópicas

NÚMEROS FINAIS DO ARRAIÁ DO DIA C

4.214

2.165

3.140 

5.384 

pessoas passaram 
pelo Arraiá do Dia C

kg de alimentos foram 
arrecadados no Mutirama

ingressos foram trocados 
pelas cooperativas

kg de alimentos foi o total 
de arrecadação no Arraiá

Em nome do Sistema OCB/SESCOOP-GO, 
gerente Robercy Alves entrega 
alimentos arrecadados no Arraiá do 
Dia C Goiás 2017 ao presidente da 
Agetul, Alexandre Magalhães



Vila cooperativa
Em projeto desenvolvido pelo Sistema OCB/SESCOOP-GO, em 
parceria com a Agetul, as casas cenográficas que compõem o 
ambiente em frente ao Mutirama foram recuperadas para a festa 
do Dia de Cooperar



PAiNEL 

Arraiá
do Dia C foi  

só alegria



Serviços de 
aferição de pressão
e glicemia, 
atendimento de 
prevenção bucal, 
distribuição de 
fraldas descartáveis 
e muita diversão 
foram atrações 
da celebração do 
Dia C Goiás 2017



PAiNEL 

Celebração do 
Dia C teve serviços 

e diversão
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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) // Carlos Henrique 
Arruda Duarte (Coacal) // Suplentes: Rubens Dias dos Santos (Coopmego) // Nanci Terezinha Alfonso Cavalcante 

(Cohacasb-GO) // 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 Louren-

ço de Castro Filho  (Coapil) // Renato Nobile (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

SISTEMA OCB/SESCOOP-GO
www.goiascooperativo.coop.br   |   ocbgo@ocbgo.coop.br   |   sescoopgo@sescoopgo.coop.br

Av. H, com Rua 14, nº 550, Jardim Goiás - Goiânia/GO - - CEP 74.810-070  Fone: (62) 3240-2600
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A campanha do Dia de Cooperar (Dia C) é um projeto de responsabilidade social e 
de divulgação do cooperativismo, realizado em todo o Brasil pelo Sistema OCB 






