




“Onde há trabalho, há riqueza. 
E onde há cooperação, há paz.”

PAULO DE TARSO
Apóstolo do Cristianismo e um dos principais 

pregadores da doutrina cristã



Não esperamos a pandemia passar

Luis Alberto Pereira
Presidente do Sistema OCB/GO

A propagação da covid-19 impactou o mundo inteiro. Tivemos que nos recons-

truir, inclusive no modo de pensar e enxergar a vida. As ações que as cooperati-

vas realizam anualmente dentro da campanha do Dia de Cooperar (Dia C) também 

ganharam uma nova urgência: a de socorrer as pessoas que perderam a capaci-

dade de conseguir uma alimentação digna. O cooperativismo goiano inspira e dá 

exemplos de que é possível transformar um cenário de desalento e dificuldades em 

oportunidades, não apenas para recuperar o que perdemos, mas para avançarmos 

rumo a um horizonte de perspectivas de crescimento e diversificação de atividades. 

Assim, nós mesmos podemos criar a luz no fim do túnel, em vez de esperarmos pas-

sivamente que a pandemia e seus efeitos um dia acabem.

Mesmo no auge da crise, não tivemos a opção de parar nossas atividades. As 

cooperativas continuaram prestando serviços essenciais à sociedade, assegurando 

o abastecimento dos alimentos; fazendo o transporte dos pontos de produção até 

os de venda; cuidando da saúde das pessoas; possibilitando o acesso ao crédito 

nessa fase tão crítica e suprindo as necessidades básicas da população. Isso tudo 

foi feito, sem que deixássemos de lado a preocupação em preservar a saúde dos 

trabalhadores e de apoiar os cooperados que tiveram a renda prejudicada devido à 

crise. Com o tema “A Fome não Espera a Pandemia Passar”, realizamos uma grande 

iniciativa, que abrangeu justamente o período em que a pandemia mais afetava as 

famílias de baixa renda. Sabemos que essa ação, ainda que ampla, não resolve todo 

o problema, mas acreditamos que todos podem dar a sua contribuição.

Esta publicação tem o objetivo de mostrar um pouco dessa signifi-

cativa intercooperação que foi realizada pelas cooperativas goianas 

em 2021, em ações do Dia C Goiás. A mobilização de todos nos enche 

de orgulho e dá mais ânimo em representar o nosso modelo de negó-

cios. Com trabalho e cooperação, podemos e já fazemos mais e melhor.
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O cooperativismo 
goiano dá exemplos 

de que é possível 
transformar um 

cenário de desalento 
em oportunidades.

“

“
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Dia C Brasil 
Iniciativas buscaram minimizar os efeitos da pandemia

PÁGINA 8

Dia C Goiás
Cooperativismo goiano beneficia 120 mil pessoas

PÁGINA 12
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Dia C GO Live
Campeão do vôlei, Tande 

celebrou a vitória da 
cooperação

PÁGINA 21
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As ações do Dia de Coope-
rar (Dia C) em 2021 já beneficia-
ram aproximadamente 1 milhão 
de pessoas em todo o Brasil. Ao 
todo, 838 cooperativas de todo 
o Brasil realizaram algum tipo de 
atividade na campanha atual, que 
teve como maior foco o enfrenta-
mento às consequências da pan-
demia de covid-19, em especial 
o combate à fome.  A iniciativas 
contemplaram principalmente os 
seguintes Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS): Fome 
Zero e Agricultura Sustentável; 

Erradicação da Pobreza; Saúde e 
Bem-estar. “Neste ano, o objetivo 
foi mostrar como as cooperativas 
de todo o mundo estão enfrentan-
do a crise causada pela covid-19 
com solidariedade e resiliência, 
oferecendo às comunidades uma 
recuperação centrada nas pesso-
as e que respeita o meio ambien-
te”, avalia o presidente do Sistema 
OCB, Márcio Lopes de Freitas. As 
cooperativas do ramo crédito fo-
ram as que mais realizaram ações 
do Dia C em 2021, seguidas das 
coops agropecuárias.  

Cooperativas brasileiras
priorizam o combate à fome

RIO GRANDE 
DO SUL
Cooperativas de
diversos ramos
uniram-se em
uma grande ação
de intercooperação,
para atender o
chamamento da
OCB para o 
combate
à fome, no Dia de
Cooperar 2021

Dia C Brasil
2021
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MINAS GERAIS
Live com César 
Menotti e Fabiano 
finalizou a 
programação de 
lançamento do 
Dia C 2021

SÃO PAULO
A Unimed Limeira

fez arrecadação e 
doação de R$ 7,3 mil. 
O valor foi revertido 

empagamento de 
contas atrasadas de 

instituiçãofilantrópica. 
Também foram 

arrecadados produtos 
de higiene pessoal, 

alimentos e roupas.

PARANÁ
Em Curitiba, 
cooperativa 
Sicoob Sul fez 
a doação de 
3.600 latas de 
suplemento 
alimentar para 
pacientes em 
tratamento 
contra o câncer

PARAÍBA
A campanha #VemCooperarParaíba 
mobilizou as cooperativas do Estado, 
sensibilizou também colaboradores e 
dirigentes do Sistema OCB/PB 
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INICIATIVAS DO DIA C BRASIL
FOCARAM NO COMBATE ÀS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA



Números
2021

1 milhão
de pessoas 

beneficiadas, 
aproximadamente

785
cidades brasileiras 

contempladas

52,7 mil
voluntários 

envolvidos nos projetos

838
cooperativas 
participantes 
da campanha

MATO GROSSO DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ
A cooperativa Coamo e seus colaboradores arrecadaram e doaram alimentos, 
produtos de limpeza e higiene pessoal, em prol de instituições de caridade. As 
ações somam 21.150 kg de alimentos, 8.750 peças de roupas e calçados, 7.200 
unidades de material de limpeza, 6.800 unidades de produtos para higiene 
pessoal e 106 cobertores, além de 5.250 máscaras de tecido
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EM TODO O BRASIL, CERCA DE 
RECEBERAM AÇÕES DO DIA C E CONHECERAM A FORÇA DO COOPERATIVISMO

785 municípios

PARÁ
A cooperativa Coostafe, primeira do País formada exclusivamente por mulheres custodiadas pelo 
Sistema Prisional, recebeu visita do Sicoob Cooesa, que doou cestas básicas e itens de higiene pessoal

RIO DE JANEIRO
Estado comemorou os resultados do Dia C 2021 com uma live com os 
cantores Xande de Pilares e Mumuzinho, realizada no dia 3 de julho
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As cooperativas goianas mos-
traram em 2021, mais uma vez, 
sua capacidade de mobilizar para 
colaborar com as comunidades 
em que estão inseridas. A campa-
nha Dia C Goiás (Dia de Coope-
rar), liderada pelo Sistema OCB/
GO, conseguiu este ano a adesão 
de 56 cooperativas goianas para 
arrecadar alimentos e amenizar 
o problema da fome que atinge 
milhares de famílias. O interesse 
pela comunidade é um dos princí-

pios do cooperativismo e pelo se-
gundo ano consecutivo, em razão 
dos desafios impostos pela pan-
demia, o Sistema OCB/GO consi-
derou o combate à fome a maior 
urgência para Goiás. Por esse 
motivo, ampliou este ano a ini-
ciativa, que traz o tema “A Fome 
não Espera a Pandemia Passar”. 
Foram arrecadadas 25 mil cestas 
básicas. A doação desse material 
beneficiou cerca de 120 mil pes-
soas.

Cooperativismo goiano 
beneficia 120 mil pessoas

Dia C Goiás
2021
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CAMPANHA LIDERADA PELO SISTEMA OCB/GO ARRECADA 
TONELADAS DE ALIMENTOS COM A MOBILIZAÇÃO DE 56 COOPERATIVAS 

Cohacasb (ao lado) 
direcionou suas 
arrecadações para a 
ASDOWN (Associação 
dos Down de Goiás) e a 
Comvapi (abaixo), doou 
4 mil quilos de alimentos 
para famílias carentes do 
município de Piranhas e 
Arenópolis

450 

A Comigo doou 
quase 3 mil 
cestas básicas, 
beneficiando a 
população de 17 
municípios 
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Números 2021
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Numa comunidade de extrema 
carência, como a do Parque San-
ta Rita, em Goiânia, as 700 cestas 
de alimentos doadas pela campa-
nha do Dia C Goiás 2021 levaram 
alento para famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Uma de-
las foi a de Jenifer Gonçalves, cuja 
família de cinco pessoas é susten-
tada pelo trabalho de apenas uma. 
Ela estava entre os moradores ca-
dastrados pela Associação Centro 
de Atividades Comunitárias Par-
que Santa Rita (Acac) para receber 
os alimentos entregues pelo Siste-
ma OCB/GO, no dia 25 de junho. A 
ação foi fruto da intercooperação 
de nove cooperativas, que ajuda-
ram a compor as 700 cestas, do-
ando dinheiro ou produtos alimen-
tícios de fabricação própria (veja 
os nomes das coops na página ao 
lado).

A Cooperativa de Catadores de 
Material Reciclável (Cooper Rama) 
também foi fundamental para o re-
sultado desse projeto, cedendo o ca-
minhão que transportou as doações 
até o bairro na periferia. A inicitiva 
teve ainda a ajuda voluntária dos 
colaboradores do Sistema OCB/

GO, que, em dois dias, distribuíram 
e embalaram cerca de 12 tonela-
das de alimentos que compuseram 
as cestas básicas. Parte da equipe 
esteve na linha de frente da entre-
ga das doações aos moradores do 
Parque Santa Rita, juntamente com 
o presidente do Sistema, Luís Alber-
to Pereira, e o superintendente do 
SESCOOP/GO, Jubrair Júnior.

“Creio que essa experiência pos-
sa ser repetida e ampliada. Tivemos 
esse mote de arrecadar alimentos 
pelo segundo ano consecutivo, por-
que a pandemia afetou fortemente a 
população mais pobre e os alimen-
tos também tiveram os preços mui-
to elevados, com a alta da inflação”, 
explicou Luís Alberto. A entrega de 
cestas básicas feitas pelo Sistema 
OCB/GO com o apoio de nove co-
operativas fez parte da campanha 
estadual do Dia de Cooperar (Dia 
C Goiás). Em todo o Estado, o pro-
grama teve a adesão de 56 coo-
perativas goianas e mais de 2,5 mil 
voluntários. Juntos, conseguiram 
arrecadar cerca de 450 toneladas 
de alimentos, que foram distribuídos 
a famílias e instituições de mais de 
80 cidades goianas.

Comida que alimenta
e leva esperança

Dia C Goiás
2021
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Cooperativas
que doaram
para o Parque
Santa Rita

Comigo 
2 mil litros 
de óleo de soja

Centroleite 
R$ 15 mil

Unimed Goiânia
R$ 20 mil

Sicoob Coopercred
2.100 kg de açúcar

Cocari 
1.000 pacotes de café

Cooperabs 
1.000 pacotes de 
farinha de mandioca

Uniodonto Goiânia 
1.000  
kits odontológicos

Central Sicredi 
Brasil Central 
1.000 pacotes de 
biscoito recheado

Coopanest-GO 
775 kg de arroz

Sicoob Goiânia 
150 cestas básicas

Sicoob Crediadag 
100 cestas básicas

Com a filha nos braços, Jenifer Gonçalves foi ao ginásio do Parque Santa 
Rita para receber uma das cestas básicas doadas por nove cooperativas

Doze toneladas de alimentos foram arrecadadas pelo Sistema OCB/GO, 
a partir das doações de 9 cooperativas, que beneficiaram 700 famílias 
carentes de Goiânia

17



CONHEÇA 
A CAMPANHA
Dia de 
Cooperar Goiás

MULTIMÍDIA  - Acesse mais conteúdos do Dia C Goiás 2021

Assista à live
do Dia C Goiás
com Tande, 
campeão de vôlei

jornal  
o popular
cobertura 
especial do dia c

Voluntários do Sistema OCB/GO e da Cooper Rama fizeram corredor humano para descarregar alimentos

Cooperativa de reciclagem Cooper Rama cedeu o caminhão e ajudou na entrega das cestas
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CESTAS BÁSICAS ENTREGUES PELO SISTEMA OCB/GO 1.200
FORAM DOADAS POR NOVE COOPERATIVAS GOIANAS

Famílias beneficiadas encontram esperança no alimento doado pelas coops
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Um esporte de equipe assemelha-
-se muito, em sua essência, ao coope-
rativismo. Para alcançar vitórias, em 
ambos, é preciso cooperar e se doar 
em prol de uma causa maior. E foi com 
uma história de cooperação, resiliên-
cia e capacitação, que o campeão 
olímpico Tande emocionou centenas 
de pessoas que celebraram juntas os 
resultados da campanha de volunta-
riado cooperativista de 2021, durante 
a transmissão da Live do Dia C Goiás, 
pela internet. 

“A pandemia está nos demons-
trando como o cooperativismo está 
à frente no tempo, com a preocupa-
ção de um ajudar o outro. Prova dis-

so são campanhas como essa, do Dia 
C Goiás, que arrecadou 25 mil cestas 
básicas, estendendo a mão a quem 
precisa. E um esporte em equipe é exa-
tamente isso”, comparou o ex-jogador, 
destacando como o esforço coletivo 
pode facilitar e acelerar conquistas 
para o bem comum. 

A Live do Dia C Goiás 2021 foi reali-
zada em 3 de julho, com a palestra do 
Tande, show de samba com a banda 
Heróis de Botequim e sorteios de prê-
mios - entre eles, a réplica da medalha 
olímpica de Barcelona. A transmissão 
foi conduzida pelo jornalista Matheus 
Ribeiro, direto do Inovacoop Goiás, o 
HUB de inovação do cooperativismo.

Cooperação é atalho para a vitória

Live do Dia C Goiás
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Em tempos de pandemia 
e distanciamento social, 
a celebração do Dia C 
Goiás em 2021, desta 
vez, foi realizada com 
uma transmissão pelo 
Canal Goiás Coop Live, 
no YouTube. O evento 
foi apresentado pelo 
jornalista Matheus Ribeiro
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Cooperativas engajadas no combate à fome

Dia de
Em um dos momentos mais difíceis da pandemia de covid-19 no Brasil, o 

setor cooperativista mostrou-se especialmente sensível às dificuldades que 
a crise impôs às famílias em situação de vulnerabilidade social. O combate 
à fome é, atualmente, a maior urgência das comunidades e, nesse cenário, o 
Sistema OCB/GO concentrou esforços numa campanha de arrecadação de 
alimentos, apoiado por 56 cooperativas goianas de todo o Estado. 

A iniciativa foi realizada pelo segundo ano consecutivo dentro da campa-
nha do Dia C Goiás e, em 2021, bateu recorde. O projeto goiano chegou a 450 
toneladas de produtos alimentícios, em cerca de dois meses. É mais do que o 
triplo do volume obtido em 2020, quando os números de engajamento e arre-
cadação já eram surpreenden temente positivos. 

O tema do Dia C Goiás 2021, por si só, explica o motivo de tanta união em 
tor no de uma mesma causa: “A Fome não Espera a Pandemia Passar”. Com a 
ajuda de mais de 1.500 voluntários engajados no propósito único de amenizar 
a fome para as famílias goianas afetadas pela crise, foram montadas 25 mil 
cestas básicas. O resultado alcançado pelo projeto estadual beneficiou 130 
mil pessoas em todo o Estado. Confira, nas páginas a seguir, quais foram as 
cooperativas responsáveis pelo amplo alcance do Dia C Goiás 2021.
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A fome não espera a pandemia passar

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

NÚMEROS

11 coops 1.200 GOIÂNIA

Se uniram em um projeto
de intercooperação para 

aquisição de alimentos para 
montar as cestas básicas

Comunidade do 
Parque Santa Rita

em Goiânia

A pandemia fez com que mais e mais voluntários 
cooperativistas de todo o Brasil, comprometidos 
com os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU, se envolvessem no Dia C 
Goiás 2021, no qual a Bordana esteve presente com 
um grande desejo de um País mais justo!

“ “
LEILA NOGUEIRA GONZAGA
Embaixadora do Dia C

Cestas foram 
doadas atendendo 

3.600 pessoas
carentes

24



25



NÚMEROS

70 MIL 17

REAIS FORAM
DOADOS AOS 

MUNICIPÍOS PARA 
AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS

CIDADES  BENEFICIADAS

A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito, Poupança e 
Investimento do Planalto Central

O Dia C, para a Central Sicredi Planalto Central, são todos os 
dias. Todos os dias estamos cooperando com a comunidade, 
mas especialmente este ano, nós tivemos a oportunidade de 
contribuirmos, infelizmente por um motivo ruim, de estarmos 
contribuindo com através de um grande movimento nacional 
para viabilizar a vacinação nas comunidades que visa não 
apenas vacinar mas dar as prefeituras condições de viabilizar 
essa vacinação com a qualidade e segurança. Assim o Sistema 
Sicredi colaborou com 17 cidades goianas, entregando desde 
caixas térmicas, termômetros entre outros itens necessários 
para a vacinação.

“
“

CELSO FIGUEIRA
Presidente da Central Sicredi Brasil Central

Campos Belos, Divinópolis de Goiás, 
Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás, 
Bonópolis, Campinaçu, Estrela do Norte, 
Formoso, Minaçu, Montividiu do Norte, 

Mundo Novo, Mutunópolis, Novo Planalto, 
Porangatu, Santa Tereza de Goiás, 

São Miguel do Araguaia e Trombas. 26



NÚMEROS
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa Central  de Laticínios de Goiás

Nós, dirigentes e funcionários da Centroleite (Goiânia) 
e das demais cooperativas afiliadas, sabedores da 
nossa responsabilidade social, aderimos totalmente 
à campanha do Dia C Goiás, Dia de Cooperar, 
coordenada pelo Sistema OCB/GO.

“ “
DIRIGENTES E COLABORADORES
CENTROLEITE

NÚMEROS

11 coops 1.200 GOIÂNIA

Se uniram em um projeto
de intercooperação para 

aquisição de alimentos para 
montar as cestas básicas

Comunidade do 
Parque Santa Rita

em Goiânia

Cestas foram 
doadas atendendo 

3.600 pessoas
carentes



29



A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa 
Agropecuária 
Mista de 
Piracanjuba

O Dia de Cooperar 2021 mostrou mais uma vez a importância 
da união e a força do cooperativismo. Para minimizar os efeitos 
da crise provocada pela pandemia da Covid 19, a Coapil realizou 
nesta campanha do Dia C, a doação de cestas básicas para 
os municípios de atuação da cooperativa, sendo Piracanjuba, 
Bela Vista de Goiás e Hidrolândia. Sabemos dos impactos que 
a pandemia trouxe às famílias e a Coapil através deste gesto 
buscou renovar as esperanças realizando a doação das cestas 
básicas. Cada entrega representa muito e ficamos felizes em 
contribuir com esta campanha

“
“

NÚMEROS

20 400 3
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Piracanjuba, 
Hidrolândia e 

Bela Vista de Goiás.

ASTROGILDO GONÇALVES
Vice presidente da Coapil
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A fome não espera a pandemia passar

Cocari - Cooperativa Agropecuária e Industrial

O Dia C - Dia de Cooperar esse ano foi marcado pela doação de 
quase 10 toneladas de alimentos arrecadados entre cooperados, 
colaboradores, fornecedores e parceiros da COCARI em suas 10 
Unidades no Cerrado. Os alimentos foram doados a instituições 
filantrópicas e famílias carentes. Foram mais de 300 famílias 
beneficiadas, a preocupação com a comunidade está no DNA 
da Cocari e é muito gratificante poder exercer os princípios 
cooperativistas da livre adesão voluntário e o interesse pela 
comunidade. Parabéns e obrigado a todos que contribuíram com 
esta belíssima ação social, levando alimentos para aqueles que 
mais necessitam neste momento de grandes desafios.

“
“

NÚMEROS

30 1.000 10
VOLUNTÁRIOS PACOTE DE CAFE

E CESTAS BÁSICAS
CIDADES BENEFICIADAS

Cristalina, Campo Alegre, 
Santo Antônio do Rio Verde, 

Silvânia, São João da Aliança, 
Ipameri, Orizona, Paracatu, 
Guarda-Mor, Coromandel

MARCOS ANTONIO TRINTINALHA
Presidente da Cocari
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Cooperativa Habitacional 
de Construção Civil 
Solidária de Goiás

 
Foi gratificante a Campanha COHACASB-GO do  Dia C 
2021, graças a cada um que  cooperou. As cestas básicas 
arrecadadas foram doadas no Dia 15/06/2021 para a 
ASDOWN - Associação dos Down de Goiás.

“ “

A fome não espera a pandemia passar

NÚMEROS

10 30 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

DORA MARILDA ALMEIDA.
Embaixadora  do Dia C na COHACASB-GO
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa Agroindustrial Dos Produtores Rurais Do Sudoeste Goiano

O agro não parou, pois sabe que numa crise desta o 
que não pode faltar é alimento. Por isso, se cada um 
de nós fizermos nossa parte neste contexto social, 
juntos vamos superar esta pandemia.

“ “
NÚMEROS

300 2.886 17
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 2.000 mil 
litros de óleo e 400 

agasalhos

CIDADES BENEFICIADAS
Acreúna, Caiapônia, Caçú, Indiara, 

Iporá, Jandaia, Jataí, Mineiros, 
Montividiu, Montes Claros, Paraúna, 
Palmeiras, Piranhas, Pontalina, Rio 
Verde, Santa Helena e Serranópolis

ANTONIO CHAVAGLIA
Presidente da COMIGO 
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A fome não espera a pandemia passar

Cocari - Cooperativa Agropecuária e Industrial

A Campanha do DIA C do cooperativismo é uma iniciativa 
louvável da OCB/ SESCOOP, e esteve sob a coordenação da Sra. 
Caroline Carrijo aqui na COMIVA. Nós ficamos satisfeitos com 
o resultado de cooperados, amigos e colaboradores engajados 
nesta ação solidária ao entregar várias cestas básicas e muitos 
agasalhos aos mais carentes e necessitados. São iniciativas 
como estas e o jeito de ser do Cooperativismo, através de fazer 
acontecer pela força da união que construiremos um mundo 
melhor, mais fraterno, mais misericordioso, justo e próspero 
a todos. Ser cooperativista é uma escolha e estilo de vida por 
trabalhar, pensar e agir de forma coletiva e fundamentado em 
seus princípios. Obrigado a todos que nos ajudaram a amenizar o 
sofrimento e dor dos que precisam. 

“
“

NÚMEROS

60 30 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 350 peças 
de agasalho

CIDADE BENEFICIADA
Mineiros

FERNANDO OLIVEIRA
Presidente da COMIVA
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa Mista Dos Produtores De Leite De Morrinhos

Este ano o  volume bateu recorde, mais de  17 mil litros de leite 
arrecadados em Morrinhos, oito filiais da Cooperativa  e em 
outros quatro municípios que cooperaram com a ação. Somos 
imensamente gratos à resposta dos cooperados que  não 
mediram esforços para atender ao chamado. A Complem, como 
no ano passado, industrializou  todo o leite e distribuiu  conforme 
a quantidade arrecadada em cada região às instituições 
indicadas pelos cooperados e seus respectivos gerentes. Ao 
todo foram 28 instituições beneficiadas na região. Uma soma de 
esforços que resultou em mais uma importante ação do Dia de 
Cooperar, uma oportunidade de mostrar  à toda a sociedade a 
grandiosidade do Cooperativismo e do Voluntariado.  

“
“

NÚMEROS

100 17 mil 13
VOLUNTÁRIOS LITROS DE LEITE CIDADES BENEFICIADAS

Água Limpa, Aloândia, Buriti Alegre, 
Caldas Novas, Cromínia, Edealina, 

Edéia, Jandaia, Morrinhos, Panamá, 
Pires do Rio, Pontalina e Rio Quente.

SÉRGIO PENIDO
Presidente da Complem
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do  Oeste Goiano

A COMVAPI e PARCEIROS  teve a satisfação de participar desse 
movimento Cooperativista que  é o dia  “C” dia de Cooperar  
2021, e foram entregue mais de quatro mil -4000 QUILOS DE 
ALIMENTOS para famílias carentes do município de Piranhas 
e Arenopolis.Foram 235 -Cestas básica  para  09  Instituições  
beneficiadas. A iniciativa envolveu  muitos voluntários , com 
suas doações nos pontos de coleta. Foi uma ação que teve 
um resultado muito positivo , foram beneficiados mais de 800 
(oitocentos) pessoas.Graças a Deus  tem dado certo essas 
ações que desde 2014 a COMVAPI e PARCEIROS 
participa junto a OCB/SESCOP   

“
“

NÚMEROS

65 282 2
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Arenópolis e
Piranhas

ISMAEL MARIANO
Presidente da Comvapi
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás

O Dia C representa  a expressão  máxima  do sétimo  
princípio  do cooperativismo que  é a solidariedade  
humana.  Embora  temos atuação  perene (doação 
de fraldas geriatricas e  cestas básicas) o Dia C 
marca um encontro  cuja ação  social   se traduz 
em benefícios  médicos,  odontológicos  , ludicos 
e oprtunidade da interação  com a população na 
divulgação  da importância do  cooperativismo  para 
o desenvolvimento  da nação.

“
“

NÚMEROS

25 700 4
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 775 kg 
de arroz

CIDADES BENEFICIADAS
Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Trindade  e 
Senador Canedo.

DR. NILTON ARANTES SILVA
Presidente da COOPANEST-GO
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A fome não espera a pandemia passar

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

A ação do Dia C da Cooperabs foi voltada para 
a prefeitura do município de Bela Vista de Goiás, 
sendo assim possível ajudar e auxiliar muitas 
famílias em estado de vulnerabilidade de nossa 
cidade através da secretaria de ação e promoção 
social que acompanha e auxilia essas famílias em 
momentos de dificuldade.

“

“

NÚMEROS

52 50 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 1 mil 
pacotes de farinha 

de mandioca

CIDADE BENEFICIADA
Bela Vista de Goiás

ERICA ALVES DE PAULA
Diretora financeira, Cooperabs
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A fome não espera a pandemia passar

Coop. de Serv. e Consumo 
dos Bancários, Economiários, 
ex Bancários, ex-Economiários e 
Prest. de Serv a Inst. Finan. e 
Bancos de Anápolis/Go e Região

Neste “delicado” ano de 2021, o qual continuamos enfrentando 
a pandemia COVID-19, mais uma vez o cooperativismo nos 
surpreende! Realizamos uma linda campanha para o DIA C e 
fomos envolvidos por um misto de emoções: esperança, alegria, 
carinho, orgulho, superação, realização, fé... Desde a elaboração 
da campanha do Dia C até a sua comemoração (sendo esta 
perfeitamente realizada pela OCB/GO), tivemos o engajamento 
de nossos cooperados, diretores, familiares e amigos. Todos 
cooperaram, não só com doações financeiras como de apoio 
emocional, focando na prosperidade conjunta, uma das 
essências do cooperativismo o qual valorizamos muito. E assim 
continuamos juntos, nos encantando com o cooperativismo! 
Parabéns a todos os envolvidos!

“
“

NÚMEROS

100 82 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Anápolis

CATARINA ALVES BRANDÃO NAGHETTINI
Presidente  da Cooperbana
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa 
Agropecuária Mista 
de Bela Vista de Goiás

Da mesma forma que a influência dos princípios éticos persiste 
de forma universal ao longo da história milenar da humanidade, 
apesar das adversidades geográficas, econômicas, políticas, 
religiosas e sociais, o COOPERAR deveria estar caminhando 
junto. Cooperativismo, um modelo econômico focado no 
desenvolvimento de toda uma sociedade, exige uma consciência 
que deve ser transmitida de geração para geração como meta 
à uma sociedade mais justa. O Dia “C” deve ser um marco 
para reflexões, novas estratégias, reforço de seus pilares para 
o alcance de novos ingressos e sua expansão em qualquer 
setor, em qualquer lugar. Cooperativismo é crescer com 
sustentabilidade e responsabilidade social.

“
“

NÚMEROS

15 60 2
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Bela Vista de Goiás e
São Miguel do Passa Quatro

DR. JOÃO BATISTA
Presidente da Cooperbelgo
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa dos
Comerciantes de Carne 
do Estado de Goiás

O DIA C é a essência do cooperativismo colocada 
em prática a fim de melhorar a disponibilidade de 
alimentos para os que precisam, principalmente 
nesse momento difícil de pandemia. Além do Dia C 
a Cooperativa faz diversas doações à comunidade 
carente entregando as doações em diversas 
instituições da cidade. 

“

“

NÚMEROS

7 70 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Rio Verde

VOLMIR PAEZE 
Presidente da Coopercarne
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa dos 
Apicultores e Agricultores 
Familiares do Norte Goiano

A Coopermel, pela primeira vez participando do Dia C 
Goiás, com muita satisfação podemos dizer que
conseguimos o apoio dos nossos cooperados, nossos
colaboradores, da FAEG Jovem e, assim,  
arrecadamos várias cestas que serão doadas para 
a Casa Maria Nazaré. Que pelos próximos anos a 
Coopervel continue participando também do Dia C - 
Dia de Cooperar. A gente sabe que a fome tem pressa.

“

“

COOPERMEL

NÚMEROS

10 25 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Porangatu

JOSÉ RENATO
Presidente da COOPERMEL
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Vianópolis e Região

NÚMEROS
10

1oo

1

VOLUNTÁRIOS

CESTAS DOADAS

CIDADE BENEFICIADA
Vianópolis
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa Agroindustrial 
dos Produtores de Leite 
de Piracanjuba

O dia C Goiás 2021 na CPLP, Piracanjuba, foi marcado 
pela participação dos cooperados com suas doações 
e nós em conjunto com pessoas que trabalham 
nas comunidades carentes fizemos a entrega 
pessoalmente, foi um sucesso.  Aguardamos a próxima.

“ “

CPLP

NÚMEROS

5 45 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Piracanjuba

CARLOS LOURENÇO DE OLIVEIRA. 
Presidente da CPLP
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito com Interação Solidária de Goiás

O Dia de Cooperar acontece todos os anos no sistema 
cooperativista, e a Cresol Goiás tem o orgulho de participar dessas 
ações, pois o cooperativismo traduz a essência de como devemos 
compartilhar, ajudar, contribuir e cooperar para uma comunidade 
mais igualitária.Entender que o cooperativismo não é só a questão 
do crédito, mas sim uma questão de fomento. As cooperativas 
ajudam a fomentar e desenvolver as regiões onde estão inseridas, 
tanto nas atividades com público urbano e rural. Seu grande papel 
é a socialização, e como exemplo temos ações realizadas no Dia 
C, onde unimos forças para fazer o bem. Junto neste ano de 2021 
arrecadamos milhares de cestas em todo o Estado, o que vai de 
encontro ao nosso sexto e sétimo princípio do cooperativismo que 
é a intercooperação e o interesse pela comunidade.

“
“

NÚMEROS

50 200 6
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Ipameri, Orizona,
Vianópolis, Gameleira de 

Goiás, Silvânia e Bela Vista

JEFFERSON APARECIDO ROCHA
Superintendente da Cresol Goiás
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A fome não espera a pandemia passar

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

O Dia de Cooperar de 2021 foi um sucesso, conseguimos 
dobrar nossa meta de entregas de cestas e atender o dobro 
de famílias. Este ano foi especial também, trabalhamos em 
4 municípios que a Cooperalto atua e neles conseguimos 
perceber o quanto podemos fazer a diferença. Acreditamos 
que nossa atuação foi fundamental nesse período de 
pandemia e a doação de cestas foi uma excelente maneira 
nos aproximarmos das pessoas.

“

“

NÚMEROS

10 100 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Alto Horizonte de Goiás

PLINIO CESAR ARTIAGA SANTIAGO. 
Presidente da CTAH 
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranaíba Ltda

Uma bela e nobre iniciativa de poucas pessoas, que 
gradativamente foi conquistando adesão e respaldo de muitas 
outras, resultando em gesto concreto que beneficiou várias 
famílias carentes. É uma pena que nem todos, tem a percepção 
que se possuímos um pouco mais, somos privilegiados e devemos 
partilhar com o próximo, com aqueles que têm menos e/ou em 
muitas ocasiões, nada tem. A ação teve impacto altamente 
relevante na comunidade. Graças a parcerias do Sicoob Agrorural 
com Sescoop, cooperados, empregados e várias Entidades 
Filantrópicas, conseguimos levar generosidade e alimentos a um 
grande número de pessoas realmente necessitadas. Mais do que 
nunca, ficou evidenciado que a coletividade e a cooperação, são 
instrumentos que podem transformar o mundo!

“
“

NÚMEROS

20 400 9
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Quirinópolis, Cachoeira Alta, 
Cachoeira Dourada, Bom Jesus,

Itumbiara, Joviânia, Paranaiguara, 
Inaciolândia e Panamá

JOSÉ HUMBERTO MARQUEZ 
Presidente do Sicoob Agrorural
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Goiano

Estamos observando o quanto o Dia C é bem-vindo 
para tantas pessoas que nesse momento passam 
dificuldades. Nós, do Sicoob UniCentro Norte Goiano, 
arrecadamos mais de 1200 cestas e estamos sempre 
avaliando para que as cestas cheguem às pessoas 
que mais estão necessitando neste momento. 

“ “
NÚMEROS

200 1.051 17
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Anápolis, Ceres, Goianésia, 
Uruaçu, Campinorte, São Miguel 

do Araguaia, Nerópolis, 
Niquelândia, Santa Rosa, 

Terezópolis, Itapaci, Mozarlândia, 
Águas Lindas, Cristalina, 

Novo Gama e Nova Crixás

VANDERLEY CEZÁRIO DE LIMA 
Diretor de Negócios Sicoob UniCentro Norte Goiano
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro-Sul Goiano Ltda

O “Dia C” é o cooperativismo em sua essência pois 
nos sensibiliza a contribuir com ações que impactam e 
transformam a sociedade. O resultado é extremamente 
satisfatório, faz a diferença na vida do próximo e cria 
círculo virtuoso que nos deixa sempre dispostos a 
colaborar para que tenhamos um mundo mais justo. 

“ “
NÚMEROS

25 400 10
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Morrinhos, Água Limpa, 
Pontalina, Caldas Novas, 
Buriti Alegre, Corumbaíba, 

Edealina, Marzagão, 
Rio Quente e Ouvidor

HALISON CARVALHO 
Diretor Administrativo do Sicoob Centro Sul
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A fome não espera a pandemia passar

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

A pandemia do novo Coronavírus assolou o mundo, deixando 
muitas famílias em situação crítica. Nosso dia “C” deste ano 
(2021) foi direcionado pelo 7° princípio do cooperativismo 
(Interesse pela Comunidade). Diante desse cenário, nós do 
Sicoob Coopercred distribuímos 250 cestas básicas nas cidades 
de Goianésia-GO e Barreiras-BA. É inestimável testemunhar 
o sorriso no rosto e as lágrimas de gratidão daqueles que 
necessitam de ajuda, nos mostrando de forma contundente que 
podemos fazer a diferença na vida das pessoas e contribuirmos 
para um mundo melhor. 

“
“

NÚMEROS

15 250 2
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 2,1 mil kg 
de açúcar

CIDADES BENEFICIADAS
Goianésia (GO) e 

Barreira (BA)

GENILSON NUNES PINHEIRO 
Diretor Geral e Administrativo
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Comigo

O Sicoob Credi Comigo, se sente muito gratificante 
com as campanhas realizadas para o Dia C, 
principalmente por podermos ajudar tantas famílias 
neste período de pandemia, no qual as comunidades 
carentes foram as mais afetadas. É recompensador 
ver a contribuição e sentimos alegria em fazer parte 
do cooperativismo sendo exercido na prática. 

“

“

NÚMEROS

5 170 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 230 
agasalhos

CIDADE BENEFICIADA
Rio Verde

CLÓVIS RIBEIRO DIAS
Presidente do Sicoob Credi Comigo
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito De Livre Admissão da Grande Goiânia Ltda

O nosso objetivo é cada ano perseverar mais nesse 
trabalho que tem tudo a ver com o cooperativismo, cujo 
modelo de atuação é fazer do mundo um lugar mais 
justo, mais feliz e equilibrado, dando mais condições de 
igualdade a todos, questões essas traduzidas pelo nosso 
Propósito, que é: Conectar Pessoas para Promover 
Justiça Financeira e Prosperidade. 

“

“

NÚMEROS

42 904 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

ALCINO PEREIRA DA SILVA FILHO 
Diretor Geral do Sicoob Crediadag
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e dos Advogados Ltda

Em 2021, a Sicoob Credijur doou ao Centro Salesiano do 
Aprendiz, por meio do Pe. Gester Cabral, cem cestas básicas. 
O evento teve a coordenação da chefe de Recursos Humanos, 
Poliana Maia e contou com a participação dos Diretores Roberto 
Gomes, Wesley Carvalho, do Vice Presidente Érico Fleury e 
do Presidente Felicíssimo Sena. Ouvido sobre a iniciativa, o 
presidente da Cooperativa disse: É muito comum estarmos 
sempre transferindo a responsabilidade para terceiros, 
entretanto, o mundo será bem melhor na exata medida em que 
todos assumamos o espírito da solidariedade que temos, mas 
que nem sempre ativamos. Todos somos responsáveis uns pelos 
outros, a omissão não constrói pontes, edifica abismos.

“
“

NÚMEROS

4 100 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COLABORADORES
Sicoob Credijur
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Goiano

A equipe que intermediou as entregas das cestas para 
a comunidade durante a campanha do “Dia C”, se sente 
extremamente grata em ter participado de um momento 
como este, representando nossa cooperativa e doando 
um pouquinho de si, foi lindo ver o brilho nos olhos e 
a gratidão das pessoas que recebiam. Agradecemos 
imensamente aos cooperados, fornecedores, 
colaboradores e dirigentes da Credi-Rural, que 
acreditaram na campanha e contribuíram para levarmos 
alimentos a mesa da nossa comunidade. 

“
“

NÚMEROS

20 400 9
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Quirinópolis, Cachoeira Alta, 
Cachoeira Dourada, Bom Jesus,

Itumbiara, Joviânia, 
Paranaiguara, Inaciolândia 

e Panamá

CELIANE BATISTA SANTOS RAMOS, 
Gerente do Posto de Atendimento de Rio Verde
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro-Regiões de Goiânia e Anápolis Ltda

Percebemos que a campanha do Dia C é um 
movimento de responsabilidade social que coopera 
com toda a comunidade. Além de ser um dia 
especial que celebramos o cooperativismo e o 
voluntariado, contribuímos combatendo a fome 
e o frio dos goianos. Em um ano pandêmico, 
beneficiamos em torno de 130 mil pessoas, mais 
uma vez mostrando o interesse e compromisso das 
cooperativas perante a sociedade. 

“
“

NÚMEROS

20 790 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES 
Presidente do Sicoob Credseguro
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rubiataba e Região Ltda

Foi a importante a participação do Sicoob do 
Vale na campanha conjunta de arrecadação de 
alimentos, promovida  pelo Sistema OCB/GO 
para distribuição entre as famílias com dificuldade 
financeira. Demostrando assim, a força do 
cooperativismo e seus impactos positivos na 
comunidade. 

“

“

NÚMEROS

150 177 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Rubiataba

WILSON MARTINS DE OLIVEIRA 
Presidente do Sicoob do Vale
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A fome não espera a pandemia passar

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

Um dos princípios básicos do Cooperativismo é o interesse 
pela comunidade. E neste momento de dificuldades, que muitos 
estão passando, em Goiás, no Brasil, no mundo, em Rio Verde 
não é diferente. Muitas pessoas estão em situação de extrema 
pobreza e muitas delas passando fome. Por isso, na Cooperativa 
Sicoob Empresarial, na nossa cooperativa, mas uma vez, nós 
estamos participando do Dia “C”.  Conseguimos mobilizar nossos 
colaboradores, nossos cooperados e arrecadamos um pouco mais 
de 400 cestas, que foram distribuídas e estão sendo distribuídas 
ainda, em vários bairros de nossa cidade. Em nossa região várias 
cooperativas participaram e puderam contribuir nas comunidades 
que estão inseridas. Aproveito esse momento para agradecer a 
cada um dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados que 
puderam doar, pra que essas pessoas pudessem receber neste 
momento de dificuldade, pelo menos uma cesta, para que pudesse 
alimentar sua família.

“
“

NÚMEROS

40 400 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Rio Verde

MARCELO FERREIRA
Presidente do Sicoob Empresarial
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa De Crédito Sicoob Engecred Ltda

Mais do que nunca nosso 7 princípio precisa ser 
realizado.  O interesse pela comunidade.  Com 
o apoio de nossas lideranças, colaboradores 
e cooperados conseguimos realizar um Dia C 
muito gratificante.

“ “

NÚMEROS

13 400 4
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Belo Horizonte e 

Montes Claros

FELIPE SILVEIRA DE SOUZA
Colaborador da Sicoob Engecred  e 
Voluntário do Instituto Sicoob
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Goiânia e Microrregiões Ltda

O Sicoob Goiânia entendendo a importância do Dia C 
deste ano, uma vez que na pandemia muitos chefes de 
família ficaram desempregados ou impossibilitados de 
trabalhar, aderimos ao projeto da OCB ‘’ a fome não espera 
a pandemia passar’’ doando 150 cestas de alimento a 
campanha, e também 35 cestas básicas e 50 cobertores de 
casal para a Escola Municipal Cel. Getulino Artiaga. Também 
foram doados 50 cobertores para a Associação Maçônica 
de Assistência Social em Goiás. Juntos fortalecemos o 
cooperativismo e ajudamos quem precisa. 

“
“

NÚMEROS

12 185 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

ALDENIR BRASIL
Presidente do Sicoob Goiânia
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda

NÚMEROS

5 20 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

Para nós do Sicoob  Goiás Central essa ação reforça
que o principal objetivo do Dia C é apoiar a comunidade 
por meio das ações sociais. É gratificante contribuir 
sempre com o Dia C! A nossa união nesse período de 
pandemia foi essencial para dar apoio as famílias que 
foram afetadas no âmbito da saúde e da economia

“ “
MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO 
Presidente do Sicoob Goiás Central
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito dos Magistrados e Servidores da 
Justiça do Estado de Goiás e Empregados da Celg Ltda

Diante da crise gerada pela pandemia do Covid 19 o Sicoob 
Juriscredcelg realizou pelo segundo ano consecutivo a doação de 
cestas básicas a famílias em dificuldade financeira. Ao todo, foram 
distribuídas 500 cestas básicas, o que representa 7 toneladas 
de alimentos que foram entregues as Obras Sociais Dom Bosco 
administrada pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Estamos 
enfrentando um momento extremamente delicado e preocupante, não 
somente no Brasil, mas em todo o mundo. E a cooperação é o único 
meio de ultrapassarmos esta fase tão dolorosa. Somente com apoio 
mútuo, vamos superar as dificuldades, seja no âmbito econômico, 
social, e, inclusive, na saúde. Com esta ação reforçamos o nosso 
comprometimento com a sociedade. As cestas básicas ajudarão 
muitas pessoas a ter algo para alimentar suas famílias e isso é o mais 
importante neste momento. É tempo de colocar a vida acima de 
qualquer outro interesse. Cooperativismo é isso: união, solidariedade e 
responsabilidade social

“
“

NÚMEROS

5 400 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

DR. DOMINGOS PORTILHO DA CUNHA
Presidente do Sicoob Juriscredcelg
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito dos Empresários do Estado de Goiás Ltda

Dia C 2021 - Ano que,com certeza,como em 2020, ficaram 
marcados pela pandemia da Covid- 19. Nós,seres racionais, 
tivemos e ainda persistem as incertezas de uma doença terrível. 
Houve diversas perdas, desde o desaparecimento de entes 
queridos, empregos, empresas e o desabastecimento de gêneros 
alimenticios. Por isso, nós do Sicoob Lojicred, optamos em 
Cooperar com a alimentação dos mais necessitados e começamos 
a campanha de arrecadação de alimentos com os colaboradores, 
cooperados e cadastramos entidades e comunidades carentes 
para minimizar essa situação.Vimos e sentimos a preocupação de 
todos em fazer tal assistência. Nossa gratidão a vocês pelo gesto 
solidário cooperado, a OCB, ao nosso Instituto Sicoob e a Você. 
Que Deus abençoe a todos para que continuemos nosso Dia C, e 
ninguém passe fome em nosso Brasil. Viva o Cooperativismo!!!!! 

“
“

NÚMEROS

10 20 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Goiânia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COLABORADORES
Sicoob Lojicred
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Araguaia Ltda

Ficamos surpresos e muito felizes com a ajuda dos 
nossos cooperados e colaboradores. O engajamento 
de todos no Dia C fez da campanha um sucesso. 
Conseguimos atingir o nosso objetivo que era atender 
os mais necessitados nesse momento tão difícil que 
estamos vivendo, promovendo assim o 7º princípio do 
cooperativismo que é o interesse pela comunidade.

“

“

NÚMEROS

17 185 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Mineiros

ALINE CAMPOS MENDONÇA MARTINS ISAAC 
Gerente da Área de Relacionamento – SICOOB MINEIROS
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Metropolitana de Goiânia Ltda

Em mais uma participação bem-sucedida na campanha 
Dia C - Dia de Cooperar, a Sicoob Secovicred arrecadou 
200 cestas básicas, doadas à prefeitura de Bela Vista 
(GO) e à Mesa Brasil Sesc, rede nacional de bancos de 
alimentos contra a fome e o desperdício que busca 
contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza. 
Para a Sicoob Secovicred é sempre uma satisfação muito 
grande integrar ativamente uma ação de responsabilidade 
social tão importante e consolidada como o Dia C. Nesta 
edição, a nossa participação superou as expectativas 
iniciais e teve um sabor especial, o sabor da empatia e da 
solidariedade com quem tem fome

“
“

NÚMEROS

5 200 2
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Goiânia e Bela Vista de Goiás

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO.
Presidente da Sicoob Secovicred,
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A fome não espera a pandemia passar

Central Sicoob Uni de Cooperativas de Crédito

NÚMEROS

11 3 MIL 5
COOPERATIVAS 
VOLUNTÁRIAS

PEÇAS DE AGASALHO
além de  R$ 3.500 

em dinheiro

CIDADES BENEFICIADAS
Goiânia, Anápolis, 

Rio Verde, Trindade,
Senador Canedo

As cooperativas da Central Sicoob Uni têm participado todos os anos 
da Campanha do Dia C , cada vez com mais empenho e melhores 
resultados. Participar de iniciativas como essa reforça a cultura do 
cooperativismo e sua importância para desenvolvimento de sociedades 
mais sustentáveis e saudáveis. Anualmente, o ecossistema do Sicoob 
Uni se sente honrado em atuar na causa adotando iniciativas de 
arrecadação e doação de alimentos para famílias e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. Em 2021, a ação puxada pelo 
Instituto Sicoob Uni, com engajamento das nossas cooperativas filiadas 
levou a arrecadação de 86 cestas básicas que serão distribuídas para 2 
instituições filantrópicas de Goiânia (GO).

“
“

INSTITUTO SICOOB
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda

Participamos com muito prazer das atividades do Dia. Junto 
com a OCB/Go e outras cooperativas conseguimos fazer um 
grande Dia C. Nossa cooperativa arrecadou mais de 700 cestas 
básicas, além de kits de higiene bucal e distribuimos cartilhas 
sobre educação financeira. Para nós do Sicoob Unicentro Br 
participar de atividades como o Dia C é muito importante pois 
estamos colocando em prática o 7º príncipio do cooperativismo 
que é o interesse pela comunidade. A nossa cooperativa tem 
cumprido esse princípio de forma firme e constante pois é 
importante para nos esse valor cooperativista e importante 
para a comunidade neste momento de crise

“
“

NÚMEROS

15 700 2
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 280 kits de 
higiene bucal

CIDADES BENEFICIADAS
Goiânia e Itumbiara

RAIMUNDO NONATO
Presidente do Sicoob Unicentro Br
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito e Captação Sicoob Unicidades

A cooperativa Sicoob Unicidades foi muito bem representada nas 
cidades de Rio Verde, Mineiros, Jataí, Quirinópolis,  Goiatuba e Santa 
Helena de Goiás, por homens e mulheres que traduziram em atitudes 
a palavra solidariedade, que expressa o respeito pela dignidade 
humana. Uma qualidade latente no coração de pessoas generosas 
que trazem os valores e princípios do cooperativismo enraizados 
em suas rotinas.  Durante meses presenciamos o engajamento, a 
cooperação e a doação de agasalhos, alimentos e tempo por boa 
parte dos nossos colaboradores, conselheiros e cooperados. Nas 
cidades onde estamos presentes conseguimos realizar em parceria 
com entidades e outras cooperativas um histórico Dia C  uma ação 
de extrema importância neste momento de fragilidade social com 
tantas famílias carentes nos municípios goianos.
Que todo dia seja Dia C!

“
“

NÚMEROS

151 350 5
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Rio Verde, Mineiros, 
Quirinópolis, Goiatuba e 

Santa Helena

SIDON OLIVEIRA CARDOSO
Presidente do Sicoob Unicidades
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Celeiro Centro Oeste

Toda essa mobilização em nossas agências e escritórios 
de negócios por meio dos colaboradores, dos associados 
e da comunidade mostra o quanto a soma de forças, 
o olhar e gestos de amor, afeto, carinho e esperança 
fazem a diferença, principalmente no cenário atual onde 
tantas pessoas necessitam de apoio para mitigar os 
efeitos da pandemia. E essa é a verdadeira missão do 
cooperativismo, construir um mundo mais justo, solidário, 
feliz e com melhores oportunidades para todos.

“

“

NÚMEROS

155 450 11
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 46 pacotes 
de fraldas 
geriátricas

CIDADES BENEFICIADAS
Chapadão do Ceu,

Mineiros, Anápolis, Itaberaí, 
Inhumas, Porangatu, 

Goianésia, Uruaçu, São 
Miguel do Araguaia,

Ceres e Rialma

JAIME ANTONIO ROHR
Presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Cerrado de Goiás

Nosso compromisso com as comunidades é diário 
e, com o Dia C, temos a oportunidade de mostrar 
a força da cooperação de maneira diferenciada. 
Agradecemos a todos colaboradores e associados 
que se empenharam mais uma vez

“ “

NÚMEROS

140 719 4
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Piranhas, Arenópolis, 
Goiatuba e Santo Antônio

ZEIR ASCARI
Presidente da Sicredi Cerrado GO
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A fome não espera a pandemia passar

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central

“
“

NÚMEROS

15 1.080 15
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Cristalina, Luziânia, Ipameri, Pires do Rio, 
Campo Alegre, Santo Antônio do Rio 

Verde, Orizona, Posse, Mambaí, 
Rosário, Valparaíso, Brasília, Urutaí e Unaí

PEDRO CALDAS
Presidente do Sicredi Planalto Central

Nesse ano de 2021 ainda estamos enfrentando fortes 
reflexos da pandemia do Covid-19. A gente participou 
do Dia C Goiás e arrecadamos mais de mil cestas 
básicas em diversos postos de atendimento do Sicredi 
Planalto Central e, em seguida, entregamos essas 
doações para pessoas que perderam seus empregos , 
perderam a sua atividade econômica e nós queremos 
através do cooperativismo exercer um dos princípios 
universais, o interesse pela comunidade. Assim, a gente 
vem demonstrando e reforçando um movimento tão 
importante do lado econômico e social
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A fome não espera a pandemia passar

Unimed Anápolis 
Cooperativa de 
Trabalho Médico

A Campanha Dia C - Dia de Cooperar 2021 foi um marco 
na história da Unimed Anápolis. Milhares de famílias e 
mais de 25 instituições de Anápolis foram beneficiadas 
com a distribuição de mais de 25 toneladas de alimentos, 
revertidos em 1.564 cestas básicas,  contendo também 
produtos de higiene e limpeza. Essa Campanha foi mais uma 
oportunidade para a Unimed Anápolis demonstrar os seus 
valores cooperativos, cumprindo com sua Responsabilidade 
Social  e respeitando à filosofia cooperativista.

“

“

NÚMEROS

15 1650 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Anápolis

DR. FABIO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA
Presidente da Unimed Anápolis
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A fome não espera a pandemia passar

A Campanha Cooperar Faz Bem reforçou os valores da Unimed 
Cerrado e das suas singulares prestadoras Unimeds Goianésia, 
Poragantu, Norte Goiano (Uruaçu) e Vale do São Patrício (Ceres) 
Unimed Goianésia, e também a atitude solidária dos nossos 
cooperados, colaboradores, fornecedores e parceiros. Por meio 
do cooperativismo pudemos levar um pouco de esperança 
e fazer a diferença para 730 famílias em situação de risco e 
vulnerabilidade social no norte goiano,

“

“

Central Regional 
de Cooperativas 
Médicas Unimed 
Cerrado

NÚMEROS

9 602 4
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Ceres, Uruaçu,
Porangatu e Goianésia

SHIRLEY GONÇALVES DE PÁDUA
Vice presidente da Unimed Cerrado
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A fome não espera a pandemia passar

Além de participar da produção de 1 mil cestas de alimentos 
e produtos doados na capital para famílias em situação de 
vulnerabilidade, a Unimed Goiânia realizou uma competição 
entre áreas da cooperativa e funcionários para arrecadar 
alimentos para o Dia C. A Gincana da Boa Ação arrecadou 
seis toneladas de alimentos. Agradecemos ao nosso time de 
colaboradores que deu exemplo da prática do 7º princípio 
cooperativista, que é o Interesse pela Comunidade. 

“

“

Unimed Goiânia 
Cooperativa de 
Trabalho Médico

NÚMEROS

1.700 442 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 20 mil reais 
em dinheiro

CIDADE BENEFICIADA
Goiânia

FREDERICO MORAES XAVIER 
Diretor de Mercado da Unimed Goiânia
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A fome não espera a pandemia passar

É muito significativo perceber que conseguimos, 
por meio do cooperativismo, ajudar a comunidade 
e colaborar com a população de Itumbiara e região. 
Sempre prezamos o intercooperativismo, que é um 
dos nossos princípios, e assim provamos novamente 
que juntos somos mais e capazes de atuar como 
agentes transformadores, principalmente em um 
período de pandemia

“

“

Unimed Regional Sul 
Goiás Cooperativa 
de Trabalho Médico

NÚMEROS

20 50 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Itumbiara

ANTÔNIO RICARDO RIBEIRO COKELY
Presidente da Unimed Regional Sul Goiás
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A fome não espera a pandemia passar

O Dia C é um momento muito especial para a Unimed Rio 
Verde. Para nós, é um momento de retribuir a confiança 
que nossa sociedade e beneficiários depositam em nós, 
em forma de gratidão e esperança para quem precisa. 
Mais que doação de um bem, significa esperança de dias 
melhores. É uma honra participar do Dia de Cooperar. 
 

“ “

Unimed Rio Verde 
Cooperativa de 
Trabalho Médico

NÚMEROS

2 30 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Rio Verde

LÍGIA MARIA PEREIRA LEÃO NOGUEIRA
Gerente de Desenvolvimento e Sustentabilidade da Unimed Rio Verde
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A fome não espera a pandemia passar

Uniodonto Goiânia - Cooperativa de Cirurgiões Dentistas

A participação da Uniodonto Goiânia na edição 2021 do Dia C 
foi, para nós, emblemática e muito significativa. Num ano em 
que repetimos esse estado de pandemia, com todos os seus 
impactos negativos em todo o planeta, nos reinventamos, 
nos solidarizamos e juntos – cooperados, colaboradores 
e parceiros – arrecadamos o expressivo montante de 
mais de 2,5 mil quilos de alimentos. De todos os princípios 
cooperativistas, o sétimo – que fala sobre o interesse pela 
comunidade – tornou-se tão desafiador quando relevante 
e ficamos honrados em poder contribuir para levar uma 
resposta concreta às necessidades de tantas famílias.

“
“

NÚMEROS

180 170 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS

além de 1 mil kits de 
higiene bucal

CIDADE BENEFICIADA
Goiânia

DR. FÁBIO PRUDENTE
Presidente da Uniodonto Goiânia
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A fome não espera a pandemia passar

Um total de 478 cestas básicas foram distribuídas para  famílias 
em situação de vulnerabilidade social de Itumbiara e Morrinhos. 
Em um verdadeiro movimento comunitário, a Uniodonto Sul 
Goiano somou forças com a Unimed Itumbiara, SICOOB e com 
a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Itumbiara – 
ACISI na Campanha do Dia C 2021, recolhendo e doando os 
gêneros alimentícios para os que mais precisam.

“

“

Uniodonto do Sul Goiano Cooperativa Odontológica

NÚMEROS

16 453 1
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADE BENEFICIADA

Itumbiara

DR. JOÃO BATISTA PEREIRA MACHADO
Presidente da Uniodonto Sul Goiano
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O dia “C” é umas das principais campanhas de nossa cooperativa, 
que é realizada anualmente em comunidades carentes de nossa 
cidade. Uma ação social que nos traz alegria de poder ajudar de 
alguma forma, pessoas que realmente estão precisando, além 
de estarmos seguindo o sétimo princípio do cooperativismo. O 
resultado da ação que realizamos este ano, foi um sucesso, onde 
conseguimos arrecadar quase 300 cestas básicas. Ação essa, que 
foi realizado em parceria com o Sicoob Unicidades, junto a nossos 
colaboradores e cooperados e o  impacto não poderia ser melhor! 
Alcançamos muitas famílias que estavam em estado crítico, devido 
aos impactos da pandemia, o que foi muito gratificante, ver que 
nossa contribuição chegou no momento certo a estas pessoas.

“
“

Uniodonto do Sul Goiano Cooperativa Odontológica

NÚMEROS

192 370 6
VOLUNTÁRIOS CESTAS DOADAS CIDADES BENEFICIADAS

Mineiros, Quirinópolis, 
Goiatuba, Rio Verde, Jataí 

e Santa Helena

JEAN KARLO 
Gestor da Uniodonto Sudoeste Goiano
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VÍDEOS DO  DIA C GOIÁS 2021
Algumas cooperativas participantes do Dia C Goiás 2021 gravaram vídeos 
mostrando bastidores da campanha, desde a montagem das cestas básicas 
até a entrega. Para assistir ao vídeo basta apenas escanear o QR CODE.

SICOOB
GOIÁS CENTRAL

CENTRAL SICREDI 
BRASIL CENTRAL

SICREDI
PLANALTO CENTRAL

SICREDI SICOOB 
UNICENTRO BR

SICOOB 
UNICIDADES

SICOOB 
CREDIADAG

SICOOB 
EMPRESARIAL

INSTITUTO
SICOOB
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Com o tema “A Fome não Espera a Pandemia Passar”, 
realizamos uma iniciativa que se estendeu para abranger, 
justamente, o período em que a pandemia mais afetava 

as famílias de baixa renda. Sabemos que esta ação, ainda 
que ampla, não resolve todo o problema, mas acreditamos 
que todos podem dar a sua contribuição.  Esta publicação 
tem o objetivo de mostrar um pouco do que foi realizado 

pelas cooperativas goianas em 2021, em ações do Dia C. A 
mobilização de todos nos enche de orgulho e dá mais ânimo 
em representar o nosso modelo de negócios. Com trabalho e 

cooperação, podemos e já fazemos mais e melhor.


