
2019

ATITUDES SIMPLES
MOVEM O MUNDO.





Bem-vindo ao livro que registra as histórias e resultados do Dia C 
2019 em Minas Gerais. Mais uma vez, os números confirmam a gran-
diosidade do projeto. Foram 278 cooperativas participantes, 42.190 
voluntários envolvidos e 180 projetos realizados em 299 cidades mi-
neiras, beneficiando 1.404.743 pessoas. 

Nesta 10ª edição do livro do Dia de Cooperar, você leitor, vai se en-
cantar com as ações realizadas pelas cooperativas mineiras e seus 
voluntários.  Juntos, eles não pouparam esforços para ajudar o pró-
ximo. Foram muitas ações práticas que demonstraram como cida-
dania e solidariedade estão presentes no dia a dia das cooperativas. 

Todas as atividades realizadas durante o Dia C tornaram-se mais que 
obras de solidariedade; foram iniciativas de inclusão social, forma-
ção cidadã, preservação ambiental, respeito e cuidado com o próxi-
mo. Cada projeto descrito aqui resulta da vontade e atitude de coo-
perativistas autênticos, que foram capazes de sensibilizar e mobilizar 
milhares de pessoas em prol do bem comum. 

As descrições contidas nas páginas deste livro merecem aplausos, 
porque mais que doar tempo, cada voluntário envolvido doou o seu 
melhor e colaborou com o bem-estar de milhares de pessoas. As se-
mentes do movimento do Dia C foram plantadas e estamos certos 
de que a partir delas comemoraremos uma grande colheita de gra-
tidão, com frutos de solidariedade que vão alimentar e fortalecer a 
todos os participantes do Dia C. 
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O Dia de Cooperar materializa o desejo de fazer o bem e demonstra a 
nossa forma de atuação, que inclui não apenas o viés econômico, mas 
também o social. Esse, aliás, é o nosso diferencial, o que, de fato, nos 
torna únicos. Valorizamos as pessoas, as comunidades, o meio ambiente 
e tudo o que está no entorno de um empreendimento cooperativo. Im-
pactamos positivamente a vida de milhares de pessoas e acreditamos 
que tudo tem mais sentido quando estamos juntos, trabalhando com o 
mesmo propósito: fazer o bem. Essa é a essência do Dia C e do coopera-
tivismo. 

Temos muito orgulho da trajetória de sucesso desse programa pionei-
ro, criado em Minas Gerais e replicado por todo o Brasil com o apoio do 
Sistema OCB. Como é bom sentir que no cooperativismo incentivamos e 
somos incentivados a nos desenvolver constantemente, a nos movimen-
tar em direção ao novo, em direção àquilo que transforma para melhor 
a vida das pessoas. Isso é o que nos move: as atitudes simples, os re-
sultados conjuntos e a alegria em ver crescer ano a ano a maior rede de 
voluntariado cooperativo do país.

Mais que celebrar resultados, celebramos o espírito cooperativista, a 
vontade de crescer junto, de se alegrar com a conquista do outro, de 
fazer a diferença na construção de um mundo melhor. Há mais de uma 
década, celebramos uma grande corrente do bem chamada Dia C, que 
congrega milhares de pessoas e que, em 2019, teve as bênçãos do Papa 
Francisco após receber, no Vaticano, a estatueta símbolo da cooperação 
e o livro de resultados do projeto.

Temos mesmo que celebrar, temos muito o que comemorar, pois sabe-
mos que alcançaremos ainda muito mais pessoas por meio de nossas 
ações sociais permanentes. Vem com a gente! Conheça nesta publicação 
uma amostra do que as cooperativas mineiras têm feito para que o nosso 
Brasil seja melhor.

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG6



DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 7



O Dia C é um programa de responsabilidade social do 
cooperativismo brasileiro, cujo foco principal é o incentivo ao 
voluntariado. Realizado desde 2009 em Minas Gerais, e a partir 
de 2015 em todo o país, a iniciativa marca o compromisso 
das cooperativas brasileiras na busca por um país mais justo, 
com melhores oportunidades para todos. As milhares de 
ações voluntárias realizadas, ano após ano, fazem do Dia C o 
maior movimento cooperativista de voluntariado do Brasil. Os 
projetos idealizados por cada cooperativa são norteados pelos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e 
mostram a face humana do setor, que atua em prol do bem-estar 
e da qualidade de vida das pessoas. 

Um mundo mais 
justo, com pessoas 
mais felizes.

AMBIÇÃO
Ajudar as pessoas 
a transformar 
suas vidas. 

MISSÃO

DIA DE
COOPERAR
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DIA C

As cooperativas mineiras demonstraram mais uma vez, e de 
forma contundente, que é possível aliar o desenvolvimento 
econômico com o social. Ações pontuais, duradouras e de 
celebração foram elaboradas em todos os cantos de Minas, 
em conformidade com os princípios e valores do segmento, de 
acordo com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
confirmando o compromisso social do setor para transformar 
realidades locais. 

MINAS GERAIS EM

Confira os números do movimento em Minas Gerais: 

42.190
VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS

1.404.743
PESSOAS BENEFICIADAS

#OrgulhoDefine

278
COOPERATIVAS 
PARTICIPANTES

299
CIDADES CONTEMPLADAS

180
PROJETOS 
REALIZADOS 
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1. Abaeté
2. Abre Campo
3. Açucena
4. Aimóres
5. Além Paraíba
6. Alpinópolis
7. Alto Caparaó
8. Alto Jequitibá
9. Alvarenga
10. Alvinópolis
11. Amparo do Serra
12. Andradas
13. Antônio Dias
14. Araguari
15. Araponga
16. Araxá
17. Arcos
18. Areado
19. Baependi
20. Bambuí
21. Barão de Cocais
22. Barbacena
23. Barra Longa
24. Bela Vista de Minas
25. Belo Horizonte
26. Belo Oriente
27. Betim
28. Boa Esperança
29. Bocaíuva
30. Bom Despacho
31. Bom Jesus do Amparo
32. Bom Jesus do Galho
33. Bom Repouso
34. Bom Sucesso
35. Bonfim
36. Bonfinópolis de Minas
37. Borda da Mata
38. Botelhos
39. Brasilândia de Minas
40. Braúnas
41. Brazópolis
42. Brumadinho
43. Buritizeiro
44. Cachoeira de Minas
45. Caeté
46. Caiana
47. Cambuí
48. Cambuquira
49. Campanha
50. Campina Verde
51. Campo Belo
52. Campo do Meio
53. Campos Altos
54. Campos Gerais
55. Canaã

56. Caparaó
57. Capitólio
58. Carandaí
59. Caratinga
60. Carlos Chagas
61. Carmo da Cachoeira
62. Carmo de Minas
63. Carmo do Cajuru
64. Carmo do Paranaíba
65. Carmo do Rio Claro
66. Carvalhópolis
67. Cascalho Rico
68. Cataguases
69. Caxambu
70. Chalé
71. Chapada Gaúcha
72. Cláudio
73. Comendador Gomes
74. Conceição das Pedras
75. Conceição do Mato Dentro
76. Conceição do Pará
77. Conceição dos Ouros
78. Conceição do Rio Verde
79. Confins
80. Congonhal
81. Conselheiro Lafaiete
82. Conselheiro Pena
83. Contagem
84. Cordislândia
85. Coronel Fabriciano
86. Córrego Danta
87. Corrégo Fundo
88. Cristina
89. Crucilândia
90. Cuparaque
91. Curvelo
92. Delta
93. Dionísio
94. Divino
95. Divinópolis
96. Dom Bosco
97. Dom Silvério
98. Dores do Indaiá
99. Douradoquara
100. Elói Mendes
101. Ervália
102. Esmeraldas
103. Espera Feliz
104. Estiva
105. Estrela do Sul
106. Eugenópolis
107. Extrema
108. Fervedouro
109. Florestal
110. Formiga

111. Fronteira
112. Frutal
113. Goiabeira
114. Governador Valadares
115. Grupiara
116. Guanhães
117. Guapé
118. Guaranésia
119. Guaxupé
120. Heliodora
121. Igarapé
122. Iguatama
123. Ijaci
124. Inhapim
125. Ipaba
126. Ipatinga
127. Iraí de Minas
128. Itabira
129. Itabirito
130. Itamarati de Minas
131. Itamonte
132. Itanhomi
133. Itatiaiuçu
134. Itaú de Minas
135. Itaúna
136. Itueta
137. Ituiutaba
138. Iturama
139. Jaboticatubas
140. Jacutinga
141. Jaíba
142. Januária
143. Jequeri
144. Jesuânia
145. Joanésia
146. João Monlevade
147. João Pinheiro
148. Juatuba
149. Juiz de Fora
150. Juruaia
151. Lagoa da Prata
152. Lagoa Grande
153. Lagoa Santa
154. Lajinha
155. Lambari
156. Laranjal
157. Lavras
158. Leopoldina
159. Limeira do Oeste
160. Machado
161. Mariana
162. Mário Campos
163. Maripá de Minas
164. Marmelopólis
165. Martinho Campos
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166. Mateus Leme
167. Matozinhos
168. Medeiros
169. Mesquita
170. Miradouro
171. Miraí
172. Monsenhor Paulo
173. Monte Carmelo
174. Montes Claros
175. Morada Nova de Minas
176. Munhoz
177. Muriaé
178. Mutum
179. Nanuque
180. Natércia
181. Nova Era
182. Nova Lima
183. Nova Serrana
184. Oliveira
185. Orizânia
186. Ouro Fino
187. Ouro Preto
188. Pains
189. Palma
190. Papagaios
191. Pará de Minas
192. Paraguaçu
193. Paraopeba
194. Passa Quatro
195. Passos
196. Patos de Minas
197. Patrocínio
198. Patrocínio do Muriaé
199. Pedralva
200. Pedro Leopoldo
201. Perdigão
202. Piedade de Caratinga
203. Pimenta
204. Pirajuba
205. Piranga
206. Pitangui
207. Piumhi
208. Poço Fundo
209. Poços de Caldas
210. Pompéu
211. Ponte Nova
212. Porto Firme
213. Pouso Alegre
214. Prata
215. Pratápolis
216. Raul Soares
217. Recreio
218. Resplendor
219. Ribeirão das Neves
220. Rio Casca
221. Rio Manso
222. Rio Piracicaba
223. Rochedo de Minas
224. Sabinópolis
225. Sacramento

226. Santa Bárbara
227. Santa Bárbara do Leste
228. Santa Maria do Suaçuai
229. Santa Rita de Minas
230. Santa Rita do Itueto
231. Santa Rita do Sapucaí
232. Santa Rosa da Serra
233. Santana do Manhuaçu
234. Santana do Paraíso
235. Santo Antônio do Aventureiro
236. Santo Antônio do Grama
237. Santo Antônio do Monte
238. São Bento Abade
239. São Domingos das Dores
240. São Domingos do Prata
241. São Francisco de Sales
242. São Francisco do Glória
243. São Geraldo do Baixio
244. São Gonçalo do Rio Abaixo
245. São Gonçalo do Sapucaí
246. São Gotardo
247. São João da Mata
248. São João Del Rei
249. São João do Oriente
250. São João Evangelista
251. São João Nepomuceno
252. São José do Alegre
253. São José do Goiabal
254. São Lourenço
255. São Miguel do Anta
256. São Pedro dos Ferros
257. São Roque de Minas
258. São Sebastião da Vargem Alegre
259. São Sebastião do Anta
260. São Sebastião do Maranhão
261. São Sebastião do Paraíso
262. São Tiago
263. São Tomás do Aquino
264. Sarzedo
265. Senador Amaral
266. Sericita
267. Serra do Salitre
268. Serro
269. Sete Lagoas
270. Silvianopólis
271. Tanhandu
272. Tapiraí
273. Tarumirim
274. Teófilo Otoni
275. Timóteo
276. Tiradentes
277. Tiros
278. Três Corações
279. Três Pontas
280. Turvolândia
281. Ubá
282. Ubaporanga
283. Uberaba
284. Uberlândia
285. Unaí

286. Urucânia
287. Urucuia
288. Vargem Alegre
289. Varginha
290. Várzea da Palma
291. Vazante
292. Veríssimo
293. Vermelho Novo
294. Vespasiano
295. Viçosa
296. Vieiras
297. Virgínia
298. Visconde do Rio Branco
299. Volta Grande
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DIA C
BRASILNO

O Dia de Cooperar é um movimento 
nacional de estímulo às iniciativas 
voluntárias, contínuas e transformadoras, 
realizado por cooperativas de todo o país, 
com o apoio do Sistema OCB, na busca por 
um país mais justo e feliz para todos. 

Alinhado com o princípio cooperativista 
do Interesse pela Comunidade e com o 
valor da Responsabilidade Social, o Dia 
de Cooperar é fruto da parceria com as 
cooperativas brasileiras que contribuem ano 
a ano para a evolução do movimento. 

Em 2019, no Brasil, 1.018 cooperativas 
participaram do Dia C, realizando 1.367 
projetos, com o auxílio de 103.563 
voluntários, beneficiando 2.218.229 pessoas. 

Os resultados impressionam e demonstram 
o engajamento do segmento em prol de 
mudanças significativas na vida de milhares 
de brasileiros. O Dia C cativa e propõe a 
continuidade de ações transformadoras, 
que contribuem para uma sociedade melhor, 
a partir do envolvimento das pessoas. 

1.018
COOPERATIVAS 
BRASILEIRAS 
PARTICIPANTES

2.218.229 
PESSOAS ALCANÇADAS

1.367 
PROJETOS REALIZADOS

103.563
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS

Fonte: OCB até o dia 07/10/2019 
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   SISTEMA OCEMG 

O DIA DE COOPERAR CELEBRA COM ALEGRIA
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A capital mineira foi contagiada pela cooperação e pela solidariedade durante a 
celebração do Dia C, no dia 6 de julho, na Praça da Assembleia. O Sistema Ocemg 
preparou um grande evento comemorativo na ocasião com atrações que encantaram 
mais de três mil pessoas. 

Foram promovidas diversas atividades gratuitas para o público, incluindo recreação 
infantil. No espaço SomosCoop houve degustação, exposição de produtos e 
atividades de cooperativas, com a participação da Aurora, Coopatos, Cocatrel, 
Cooxupé, CCPR/Itambé, Conap, Unimed-BH, Uniodonto-BH, Fencom, Dedo de 
Gente, Cooperárvore, Sicoob Central Cecremge, Sicoob Central Crediminas, Sicoob 
Credicom, Sicoob Divicred e Sicoob Cofal. 

Quem passou pela praça pode acompanhar a produção de grafite ao vivo com o 
artista urbano Marcelo Gud, que retratou por exemplo, o Papa Francisco, que em abril 
abençoou o Dia C e o cooperativismo.

No âmbito cultural, as apresentações dos grupos Meninas de Sinhá, formado por 
mulheres do bairro Alto Vera Cruz, e do Batuque Salubre, de percussão da Escola de 
Artes do Instituto Unimed-BH, emocionaram os espectadores. Houve ainda show com 
o cantor Wilson Sideral, tornando a celebração do Dia C ainda mais especial. 
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Em 2019, os funcionários do Sistema Ocemg integraram a roda da 
solidariedade e cooperação. Uma gincana solidária foi organizada para a 
arrecadação de recursos e itens para doação, em prol de instituições sociais. 
Os funcionários foram divididos em quatro “famílias” para cumprir metas e 
desafios propostos ao longo de quatro meses. Os grupos contaram com a 
participação e apoio de amigos e familiares.

A primeira ação permeou a importante temática da reciclagem e inclusão social, 
beneficiando a instituição Lacre do Bem. Os voluntários arrecadaram 43kg de 
lacres de alumínio, doados para a entidade com o objetivo de trocar por cadeiras 
de rodas. 

Uma segunda ação propôs o recolhimento de óleo usado para a instituição 
Óleo Verde, especialista em coleta e reciclagem de óleo vegetal em Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. Os voluntários, além de mobilizarem 
vizinhos e conhecidos, também recorreram a pastelarias, restaurantes, 
salgadeiras, entre outros parceiros. No final, foram arrecadados 346 litros de 
óleo. 

Teve ainda arrecadação de Kits de Higiene pessoal, doados para moradores 
em situação de rua alojados nas praças de Belo Horizonte. Com a ação, foi 
possível arrecadar 493 kits.

Completando o ciclo de integração e solidariedade, durante 10 meses 
foram realizadas várias quermesses internas, em que os voluntários se 
revezavam na venda de quitutes. Com o recurso arrecadado, foi possível 
comprar brinquedos para 50 crianças carentes de Belo Horizonte. As tarefas 
realizadas por 385 voluntários se tornaram momentos de aprendizado e 
compartilhamento, beneficiando 500 pessoas. 

COOPERAÇÃO 
COMO PROPÓSITO 
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AÇÕES
COOPERATIVASREALIZADAS PELAS

MINEIRAS
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Cooperando para Geração 
de Novos Sorrisos 
Fazer a diferença na vida da comunidade. 
Pensando nisso, o Sicoob Credipel promo-
veu, no Dia C 2019, uma ação que benefi-
ciou a cidade de Matozinhos, onde inaugu-
rou um novo Posto de Atendimento. Com 
o projeto “Cooperando para Geração de 
Novos Sorrisos”, foi possível arrecadar 950 
quilos de alimentos não perecíveis, além de 
30 cobertores e mantas.

Os produtos foram integralmente doados 
ao Asilo São Judas Tadeu, que atende 19 
idosos. Participaram da iniciativa 103 vo-
luntários de Postos de Atendimentos (PAs) 
da cooperativa em Pedro Leopoldo, Con-
fins, Jaboticatubas, Vespasiano, Lagoa San-
ta, Bom Jesus do Amparo e Matozinhos.

SICOOB CREDIPEL

Saúde e Bem-Estar no Campo
Diante do aumento dos casos de câncer 
em Paraguaçu, a Coomap uniu o projeto 
“Plantando e Colhendo Saúde”, realizado 
desde 2018, a atividades educativas sobre 
uso controlado de agrotóxicos. A iniciativa 
considerou a cultura cafeicultora local e, 
beneficiou 220 pessoas com uma proposta 
de esclarecer sobre os cuidados que a po-
pulação deve ter em relação aos reagentes 
químicos. 

Com o auxílio de 46 voluntários e parcei-
ros, a cooperativa promoveu a coleta de 
material para exames laboratoriais, aferi-
ção de pressão e medidas antropométri-
cas, palestra sobre conscientização am-
biental, dinâmicas para o fortalecimento 
do cooperativismo e atividades de lazer. 
Para os moradores que não puderam par-
ticipar, pessoalmente, foi disponibilizada 
coleta de sangue nas residências. O proje-
to já beneficiou outros bairros da cidade e 
a intenção é fazer com que alcance todos 
os moradores.

COOMAP
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Café, união e solidariedade
Ao unirem esforços em torno do projeto “Cocami-
go”, a Cocarive e o Sicoob Credivass angariaram 
fundos para ajudar na construção de uma nova 
sede da Apae em Carmo de Minas. A iniciativa acon-
teceu em parceria com a Associação dos Cafeicul-
tores do Vale do Rio Verde - Ascarive e contou com 
o apoio de 135 voluntários. As cooperativas mobili-
zaram a comunidade em torno de um grande Café 
Solidário, realizado na Praça Matriz da cidade e co-
mercializaram quitutes doados pela população. 

Em meio a essa rede de solidariedade, houve ainda 
a doação de um Fusca por um comerciante local 
para uma premiação por meio de rifa. Como re-
sultado, foram arrecadados R$20 mil, utilizados 
para viabilizar o início da construção da nova sede 
da Apae. O local abrigará uma estrutura capaz de 
atender com excelência as necessidades físicas e 
intelectuais dos 98 alunos da instituição.

COCARIVE 
SICOOB CREDIVASS 

Esporte na praça
Incentivar a prática esportiva e contribuir para a for-
mação social local. Essa foi a proposta do Sicoob Cre-
dibelo com o projeto “Esporte na Praça, Descobrindo 
Talentos”. A ação contou com o suporte de 33 voluntá-
rios e beneficiou 900 pessoas. 

Na ocasião, a praça central de Campo Belo recebeu um 
grande evento. As crianças receberam acompanha-
mento técnico de professores parceiros em ativida-
des esportivas como vôlei, basquete, capoeira e futsal, 
e também se divertiram nos brinquedos montados no 
local. Além de todas as atrações disponibilizadas pela 
cooperativa, o público participou de sorteio de brindes 
e brinquedos arrecadados pelos voluntários e ainda re-
cebeu um delicioso lanche. 

SICOOB CREDIBELO

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 21



Pedal da Cooperação 
A Cooxupé e o Sicoob Agrocredi uniram a prá-
tica de atividade física e o amor ao próximo 
integrando o tradicional “Pedal do Café”, orga-
nizado pelo clube Assoxupé, em Guaxupé, com 
um toque de solidariedade. Para participar da 
quarta edição do evento, os 500 ciclistas ins-
critos doaram 300 litros de leite além do va-
lor da inscrição. Parte do valor das inscrições 
também foi utilizada para a compra de cestas 
básicas. As doações foram encaminhadas a 
três instituições da cidade: Casa da Criança, 
Casa do Caminho e Pastoral Colo de Mãe, be-
neficiando 300 pessoas.

Com o apoio de 50 voluntários foi possível 
promover ainda um dia de prática esportiva, 
bem-estar e lazer a toda a família, já que o Pe-
dal Kids também inseriu as crianças no evento 
e viabilizou inúmeras atividades recreativas. 
Os ciclistas percorreram o trajeto do Circuito 
das Montanhas Cafeeiras de Minas Gerais, por 
onde passaram por trilhas em meio aos cafe-
zais e estradas rurais e participaram do sorteio 
de uma bicicleta. Tudo com o suporte médico, 
de hidratação e alimentação oferecidos pelas 
cooperativas.

COOXUPÉ 
SICOOB AGROCREDI 

Cuidar do meio ambiente 
e do próximo
A preocupação com o meio ambiente e com 
o bem-estar social inspirou o Sicoob Credi-
vass no Dia C 2019. Ao lado da Associação 
de Produtores de Café do Alto da Serra 
(APAS), a cooperativa voltou suas atividades 
para o distrito de Ferreiras, localizado em 
São Gonçalo do Sapucaí. Na ocasião, foram 
promovidas palestras sobre a importância 
da destinação correta do lixo e instalados 12 
coletores em diversos pontos da comunida-
de, com direito a um piquenique solidário no 
dia da entrega. 

Os 33 Pontos de Atendimento (PAs) da co-
operativa também engajaram 557 voluntá-
rios que, mobilizando as comunidades, arre-
cadaram doações direcionadas a 10 asilos, 
duas Apaes, quatro hospitais e quatro abri-
gos transitórios. Ao todo, foram angariadas 
6.197 fraldas, 1.500 quilos de alimentos, 315 
litros de leite, 625 peças de roupa e cober-
tores, 1.192 litros de produtos de limpeza, 83 
produtos de higiene pessoal, além de cerca 
de R$5 mil. As doações beneficiaram 3.956 
pessoas. 

SICOOB CREDIVASS
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Dedicação por um 
mundo melhor 
A Cooqpeban deu continuidade a um projeto 
lançado há quatro anos, com o objetivo de 
superar os resultados obtidos nos anos an-
teriores, e reeditou a ação “Com a dedicação 
de todos podemos fazer um mundo melhor”. 

Por meio de 32 voluntários, a cooperativa 
trabalhou ao longo do ano, engajando a co-
munidade no projeto de doação de fraldas 
geriátricas, em benefício do Lar Ozanam, que 
abriga 50 idosos, em Muriaé. Os resultados 
foram expressivos e traduziram a dedicação 
e empenho de todos. Foram arrecadadas 
3.000 fraldas geriátricas, número recorde 
comparado aos anos anteriores. 

COOQPEBAN 

Padrinhos da alegria 
A intercooperação direcionou o Dia C das cooperativas 
Coompleta, Coopertruck, Otimizar Logística, que reali-
zaram a ação “Padrinhos da Alegria” em prol do Lar Efa-
tá, em Contagem. Os 511 voluntários participantes se 
mobilizaram em atividades de doações, rifas e sorteios. 
Como resultado, foram arrecadados 50 quilos de carne; 
10 cestas básicas completas; 72 litros de leite; 35 quilos 
de frutas e legumes variados; cinco caixas de biscoitos; 
30 fardos de sucos; 55 kits de higiene pessoal; oito latas 
de leite especial, 10 pacotes de fraldas e 65 itens varia-
dos de produtos de limpeza.

As cooperativas doaram ainda brinquedos, roupas, aga-
salhos, banheira de bebê com suporte, além de R$2 mil a 
cada dois meses para promoção das festas de aniversá-
rios das 30 crianças beneficiadas pelo projeto.

COOMPLETA 
COOPERTRUCK 
OTIMIZAR LOGÍSTICA 

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 23



Cooperando somos mais fortes
O Sicoob Credipimenta realizou o projeto “Co-
operando somos mais fortes”, que beneficiou 300 
pessoas. A intenção foi não apenas colaborar com 
entidades sociais de Pimenta, mas também inte-
grar a comunidade em iniciativas que promoves-
sem a qualidade de vida. 

Assim, com o suporte de 90 voluntários e parcei-
ros locais, a cooperativa mobilizou a população 
em torno de uma caminhada ecológica e uma rua 
de lazer. Os participantes da caminhada ainda 
contribuíram com a limpeza do entorno da La-
goa Copacabana, que passa dentro da cidade, de 
onde foram retirados cerca de 400 quilos de lixo. 
Após a atividade, todos aproveitaram as atrações 
e guloseimas oferecidas na Rua de Lazer. A co-
operativa promoveu ainda uma campanha, pelo 5° 
ano consecutivo, para arrecadação de produtos 
de limpeza, que resultou na doação de 1.487 itens 
à Apae e à Creche Bom Pastor. 

SICOOB CREDIPIMENTA 

Cultura e solidariedade
Criar um ambiente lúdico, levando magia e 
diversão a crianças e adultos. Essa foi a pro-
posta da Cooper Cred Pif Paf e Montenegro 
para o Dia C 2019 com o “Teatro Mágico de 
OZ”. Em parceria com o Posto de Atendi-
mento do Sicoob Coopemata, em Visconde 
do Rio Branco, e apoio de 32 voluntários, as 
cooperativas contrataram um grupo cênico 
para apresentar a peça no teatro da cidade.

Os voluntários atuaram no engajamento da 
comunidade, estimulando a doação de ali-
mentos não perecíveis na troca dos ingres-
sos para o espetáculo. O evento foi um su-
cesso traduzido no teatro lotado e nos 300 
quilos de alimentos arrecadados na bilhete-
ria. As doações foram direcionadas ao Lar 
São João Batista, beneficiando 300 pessoas. 

COOPER CRED PIF PAF 
MONTENEGRO 
SICOOB COOPEMATA
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Diversão e aprendizado
Unidas na promoção do bem-estar social, as coope-
rativas Coopel, Leitepéu, Sicoob Credesp e Sicoob 
Credipeu repercutiram no Dia C 2019 o sucesso do 
projeto contínuo “Guarda Mirim Encantando”, de-
senvolvido em parceria com a Prefeitura de Pom-
péu. Por meio de atividades recreativas, grupo de 
coral, palestras, oficinas de música e visitas téc-
nicas a empresas e escolas, a iniciativa beneficiou 
546 pessoas, e ofereceu às crianças e adolescen-
tes participantes opções de lazer e aprendizado. 

O projeto contou com o apoio de 90 voluntários, 
que promoveram ainda um Sábado de Lazer, com 
muitas brincadeiras, diversão e guloseimas para a 
garotada. O evento contou com a apresentação da 
Ordem Unida da Guarda Mirim e também ofereceu 
oficinas de capoeira e jiu-jitsu.

COOPEL 
LEITEPÉU 
SICOOB CREDESP 
SICOOB CREDIPEU  

Diversão e saúde 
Ao idealizar o projeto “Vem brincar na praça”, o Sicoob 
Arcomcredi uniu os princípios de cooperação, sociabili-
dade, diversão e promoção da saúde. Com o apoio de 31 
voluntários, a cooperativa viabilizou uma grande ação 
social no bairro Planalto, em Arcos.

Teve brincadeiras, atividades lúdicas com balões, distri-
buição de kits pedagógicos com livros, lápis de colorir 
e desenhar, massinha, além de muita diversão com a 
apresentação de shows de vários personagens infantis. 
Mais que acompanhar os pequenos, os adultos apro-
veitaram a iniciativa para se divertir e aferir a pressão. 
Cerca de 300 pessoas foram beneficiadas.

SICOOB ARCOMCREDI 
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Alimento para a alma
O apoio ao projeto Sociedade Bene-
ficente Sopa dos Pobres, de Juiz de 
Fora, é uma das ações sociais per-
manentes da Coprinf. Nesse senti-
do, a cooperativa organizou a “Sopa 
com C”. Com adesão de 12 voluntá-
rios, houve mobilização tanto para a 
doação dos alimentos, quanto para 
o trabalho de promover um almoço 
festivo e diferenciado às pessoas 
atendidas diariamente pela institui-
ção. 

O evento teve sabor especial, de in-
tegração e solidariedade. No cardá-
pio, estrogonofe e sobremesa, e no 
rosto de cada participante, muita 
alegria. A iniciativa beneficiou 200 
pessoas. 

COPRINF 

Cantando e doando
O Sicoob Credimontes comemorou mais uma edi-
ção de sucesso do projeto “Cantando e Doando” 
em celebração ao Dia C. A iniciativa, em sua 4ª 
edição, mobiliza pessoas em prol da doação de ali-
mentos a instituições carentes. A cooperativa or-
ganizou um grande show, com a presença do can-
tor Zeca Pagodinho, em Montes Claros, e o público 
trocou os ingressos por alimentos não perecíveis.

Os cooperados e empregados do Sicoob Credi-
montes abraçaram a causa com o compromisso 
de incentivar a comunidade a participar da ação. 
Como resultado, 25 toneladas de alimentos foram 
arrecadadas e doados a 14 instituições sociais da 
região, beneficiando 1.500 pessoas. 

SICOOB CREDIMONTES 
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União que muda vidas
Carmocer, Carpec e Sicoob Credicarpa se uni-
ram para realizar a 2ª edição do projeto Noi-
te de Caldos, em Carmo do Paranaíba. A ação 
mobilizou 119 voluntários e contou também 
com o apoio de parceiros locais, que se dividi-
ram na venda de ingressos, doação de insumos 
e produção de todo o evento.

As instituições Cantinho da Sagrada Face e 
Obra de Promoção ao Menor (Promen), que 
desenvolvem um importante trabalho de edu-
cação para crianças e adolescentes em situa-
ção de risco, foram beneficiadas este ano.Com 
o engajamento de todos, foram arrecadados 
R$ 15.974,72, doados às entidades, em benefí-
cio de 235 pessoas.

CARMOCER 
CARPEC 
SICOOB CREDICARPA 

Solidariedade que une
A tradicional “Noite dos Caldos”, desenvolvida des-
de 2009 pelo Sicoob União Centro Oeste para o Dia 
C, alia solidariedade e integração com a comunida-
de. E foi esse o espírito que se manteve na iniciativa 
de 2019: conscientização da sociedade sobre a im-
portância em voltar o olhar para o próximo.

Apoiada por 114 voluntários, a cooperativa selecio-
nou duas entidades a serem beneficiadas em Arcos 
e Pains: Apae e Sociedade São Vicente de Paulo 
(SSVP). O já tradicional evento gastronômico, que 
aconteceu nas duas cidades, contou também com 
apresentações culturais dos alunos da Apae e de 
músicos locais, incluindo um grupo de seresta. A 
Noite de Caldos arrecadou R$ 23 mil com a venda 
de ingressos, valor doado integralmente às entida-
des, beneficiando 130 pessoas.

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE 
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Apaexonados da Unimed
Colaborar com a Apae de Passos, trabalhando tam-
bém a socialização e a promoção da cultura e do es-
porte. Assim nasceu o projeto “Apaexonados da Uni-
med”, idealizado pela Unimed Sudoeste de Minas para 
o Dia C. 

A iniciativa contou com o engajamento de 54 volun-
tários, que se mobilizaram na arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, e também na integração e cone-
xão com os alunos da entidade. Com o empenho de 
todos, foram arrecadados 174 itens, entre alimentos 
e produtos de higiene e limpeza. No dia da entrega 
das doações, houve confraternização com apresen-
tações culturais dos alunos, de escolas de danças da 
comunidade, banda da Polícia Militar, aulão de zumba 
e atividades de estímulo à prática esportiva. O proje-
to beneficiou 150 pessoas. 

UNIMED SUDOESTE 

Unidos para o bem
O Sicoob Credinter mobilizou voluntários em Monte 
Belo, Guaranésia, Juruaia e Areado para o Dia C 2019. A 
cooperativa promoveu uma campanha de arrecadação 
de donativos para a Apae de Monte Belo, com foco no 
óleo de cozinha. Foram criados pontos de coleta e fir-
madas parcerias com a maçonaria e igrejas locais para 
a divulgação da campanha. O resultado foi significativo: 
2.600 litros de óleo e mais de 200 quilos de alimentos 
não perecíveis arrecadados e encaminhados para a en-
tidade. 

No primeiro sábado de julho, o Sicoob Credinter realizou 
um evento na própria Apae, com atividades recreativas 
e serviços voltados para a saúde da população, como 
aferição de glicose e de pressão. O objetivo da coope-
rativa foi atrair as pessoas para conhecer o trabalho 
desenvolvido pela instituição. Para realizar o projeto, a 
cooperativa contou com 1.110 voluntários, beneficiando 
cerca de 300 pessoas. 

SICOOB CREDINTER 
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Cooperativismo que transforma
As cooperativas Coopertramon, Copremon, Sicoob Credibelgo, 
Sicoob Credicom, Sicoob Credimepi e Unimed João Monlevade 
se uniram para executar o projeto “Cooperativismo que transfor-
ma” em mais uma edição. A iniciativa beneficiou 6.500 pessoas e 
contemplou o Hospital Margarida, em João Monlevade, visando a 
renovação do enxoval e a instalação de expurgos, proporcionando 
mais conforto, higienização e controle de infecções hospitalares. 

Para marcar o Dia C, os 28 voluntários que abraçaram a causa, 
montaram uma grande estrutura na Praça Sete de Setembro, 
onde ofereceram serviços à comunidade nas áreas de saúde, meio 
ambiente, cultura e lazer. Cerca de 1.500 pessoas passaram pelo 
evento, que ainda distribuiu 496 mudas de árvores e recolheu 322,7 
kg de lixo eletrônico. As cooperativas ainda doaram um montante 
de R$ 49.395,86 para o hospital. 

COOPERTRAMON 
COPREMON 
SICOOB CREDIBELGO 
SICOOB CREDICOM 
SICOOB CREDIMEPI 
UNIMED JOÃO MONLEVADE 

Juntos somos mais 
Comprometido em contribuir com as enti-
dades beneficentes do município, o Sicoob 
Uberaba desenvolveu uma campanha de ar-
recadação de materiais de limpeza e higiene 
em prol de seis instituições: a Casa de Apoio 
Danielle e três Unidades de Acolhimento de 
Crianças e Adolescentes, em Uberaba, a Casa 
Lar, em Delta, e o Centro de Integração João 
Gurgel de Sousa, em Veríssimo.

Ao longo de dois meses, a matriz da coope-
rativa e seus Postos de Atendimento foram 
pontos de coleta das doações, que, na sequ-
ência, foram destinadas às instituições assis-
tidas. Paralelamente, em comemoração ao 
Dia C, o Sicoob Uberaba promoveu um evento 
na Praça Absalão Gomes da Silva, com atra-
ções para as crianças, apresentação do Cor-
po de Bombeiros, serviços de cortes de ca-
belo gratuitos, entre outras atividades. Com 
o apoio de 172 voluntários, a iniciativa benefi-
ciou 600 pessoas. 

SICOOB UBERABA 
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Dupla Perfeita 
Pensando em aliar o princípio cooperativista do 
interesse pela comunidade à criação de um pro-
jeto social contínuo, o Sicoob Credimepi idea-
lizou uma ação que confirmasse a presença da 
cooperativa em João Monlevade, Rio Piracicaba, 
Nova Era, São Domingos do Prata, Bela Vista de 
Minas, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Alvinó-
polis, Itabira, Ouro Preto, Caeté, Mariana, Itabiri-
to e Nova Lima - cidades nas quais possui Postos 
de Atendimento (PAs).

O projeto “Dupla Perfeita” doou a instituições 
beneficentes escolhidas pelos cooperados de 
cada uma das comunidades, parte do valor ar-
recadado com a utilização do cartão Sicoobcard 
nas máquinas Sipag. A iniciativa mobilizou 2.500 
voluntários e arrecadou, somente no primeiro 
semestre de 2019, R$ 35.769,62. O valor foi do-
ado a 14 entidades filantrópicas, beneficiando 
cerca de 800 mil pessoas. 

SICOOB CREDIMEPI 

Torneio da Cooperação
A preocupação com o bem-estar social e com o incen-
tivo à prática do esporte uniu as cooperativas Unimed 
Inconfidentes e Cooperouro no Dia C 2019. Na ocasião, 
elas promoveram o 1º Torneio de Futsal da Cooperação, 
em Ouro Preto. A campanha, que recebeu o apoio de 65 
voluntários, angariou recursos, alimentos e vestuário 
para a Casa Lírios do Campo - instituição sem fins lu-
crativos que acolhe pessoas com dependência química. 

Os atletas do torneio, convidados e voluntários doa-
ram dois quilos de alimentos cada para participarem do 
evento. Como resultado, o campeonato arrecadou 450 
quilos em donativos e R$ 329,76 com a venda de lanches. 
Tudo foi destinado à entidade, beneficiando 30 pesso-
as. Paralelamente, a Unimed Inconfidentes aproveitou o 
momento para recolher lacres de latinhas para o projeto 
“Eu Ajudo na Lata”, da Unimed do Brasil, que estimula a 
reciclagem do alumínio para ajudar na compra de cadei-
ras de rodas para pessoas com necessidades especiais. 

UNIMED INCONFIDENTES 
COOPEROURO
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Cooperação e solidariedade
O Sicoob Credinosso realizou um projeto direcionado à Casa 
de Apoio Santa Bernadete, em Montes Claros. A instituição 
acolhe jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, 
com diagnóstico de câncer e em tratamento ambulatorial de 
radioterapia e quimioterapia. 

A cooperativa montou postos de arrecadação para receber 
alimentos e recursos financeiros e, na celebração do Dia de 
Cooperar, as doações foram convertidas em verba para a re-
alização de um evento na casa, com barraquinhas de venda 
de comidas típicas juninas. Com a iniciativa, os 68 voluntários 
envolvidos conseguiram captar R$ 3.499,00 para a instituição, 
beneficiando 800 pessoas. Além da ação pontual para o Dia C, 
a cooperativa está dando continuidade à parceria junto à Casa 
de Apoio, visando implementar melhores práticas de captação 
de recursos para aumentar sua capacidade de atendimento. 

SICOOB CREDINOSSO 

Cooperar salva vidas
O Sicoob Montecredi realiza, há 10 anos, um projeto con-
tínuo que une a população em torno da saúde e da soli-
dariedade. A “Campanha de Doação de Sangue” tornou 
possível que os doadores da cidade de Monte Carmelo 
pudessem contribuir com o banco de sangue do Hemo-
centro Regional de Uberlândia.

Com o apoio de 244 voluntários e do Posto de Atendi-
mento da cidade de Douradoquara, a campanha reuniu 
120 doadores, resultando em 100 bolsas de sangue, que 
beneficiaram cerca de 400 pessoas. Ao longo de 10 anos 
de campanha, a cooperativa estima que já foi possível 
ajudar mais de 5 mil pessoas. 

SICOOB MONTECREDI 
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Por um mundo melhor
O projeto “Todos unidos por um mundo mais bonito, 
saudável e divertido! ” da CECC contou com a ajuda 
dos alunos do 4º ao 8º ano do Programa de Educação 
Cooperativista desenvolvido com o Sistema Ocemg. 
Nessa corrente do bem, os 106 voluntários e estu-
dantes mobilizaram toda a comunidade em prol do 
Lar do Idoso Frederico Ozanam, em Carmo do Rio 
Claro, recolhendo doações de sucos e sabonetes que 
beneficiaram 500 pessoas. 

Além disso, recrutaram profissionais das áreas de 
saúde, beleza e esportes para prestar atendimentos 
à população, numa grande festa realizada em come-
moração ao Dia de Cooperar, na quadra do Instituto 
de Educação e Cultura. Todos que passaram, desfru-
taram de serviços de cabeleireiro, manicure, massa-
gem e design de sobrancelhas. Houve também uma 
palestra de conscientização sobre alimentação sau-
dável e atividades físicas, além de aferição de pressão 
arterial e glicemia por uma enfermeira, a garotada se 
divertiu em muitos brinquedos, e os adultos puderam 
participar de uma aula de dança. 

CECC 

Minas mais Vertentes 
A preocupação com a sustentabilidade e 
conscientização são princípios fortes para 
o Sicoob Credivertentes, que idealizou o 
projeto “Minas + Vertentes”. A iniciativa não 
só propôs a recuperação de nascentes de 
água da região de São Tiago, como também 
chamou atenção da comunidade sobre a im-
portância da sua preservação. Em parceria 
com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), 
a cooperativa pretende cercar nascentes 
em propriedades rurais da região, com o 
objetivo de recuperar e manter seu fluxo de 
água. A proposta beneficiará 50 mil pessoas 
e conta com o apoio de 634 voluntários. 

Para marcar o lançamento do projeto que 
tem a duração de cinco anos, foi realizada a 
1ª Caminhada da Cooperação. Mais de 250 
pessoas participaram, percorrendo um tra-
jeto de 3,5 km até a Fazenda Santo Antônio, 
local referência em boas práticas de pre-
servação ambiental, envolvendo também o 
cercamento de nascentes. Os participantes 
doaram na inscrição, 264 quilos de manti-
mentos entregues à Apae de São Tiago.

SICOOB CREDIVERTENTES  
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Sertão Minas Solidário 
O Sicoob Sertão Minas investiu em ações abrangen-
tes, que atenderam a pessoas de três municípios nos 
quais atua. As ações do Dia C realizadas em Pirapora 
e Várzea da Palma, contemplando também parte da 
população de Buritizeiro, tiveram foco na promoção 
de cidadania, lazer e preservação do meio ambiente, e 
beneficiaram três mil pessoas. 

As iniciativas de atenção ao próximo foram executa-
das em três momentos, e contaram com a participa-
ção de 300 voluntários. O primeiro, voltado para as 
populações de Pirapora e Buritizeiro, foi um evento, 
aberto ao público, que oportunizou a emissão de mais 
de mil documentos e a realização de cerca de 50 casa-
mentos. Foram disponibilizadas ainda consultas médi-
cas, atividades recreativas e doação de mudas. 

Os voluntários também arrecadaram 70 quilos em 
alimentos não perecíveis, destinados para a Apae de 
Buritizeiro. Além disso, o Sicoob Sertão Minas, junto 
com o Instituto Mano Down, instituição que promove 
o desenvolvimento potencializado das pessoas com 
Down, promoveu uma palestra, cuja renda de R$ 8 mil 
arrecadada com a bilheteria foi toda revertida para 
Apae e o Asilo de Várzea da Palma. 

SICOOB SERTÃO MINAS 

Reciclando para o bem de todos
Os resultados do projeto “Coleta Seletiva nas Escolas”, 
criado pela Cooperabaeté em parceria com o Sicoob 
Credioeste, beneficiaram a Escola Municipal Chico Ci-
rilo. A proposta estimula escolas de Abaeté a terem o 
hábito de separar adequadamente o lixo. A novidade im-
plementada este ano é que, além de implantar a coleta 
na escola, as cooperativas trabalharam para ampliar a 
iniciativa para as casas dos moradores do bairro São 
Pedro, em Abaeté. 

O projeto beneficiou 120 pessoas e contou com o apoio 
de 18 voluntários, bem como parceria da empresa WG 
Reciclagem, que viabiliza a coleta dos resíduos descar-
tados. Durante a instalação do coletor de lixo na escola, 
houve apresentação da peça de teatro “A Missão de Ali-
ce”, uma verdadeira aula sobre reciclagem, acompanha-
da por um delicioso lanche para os alunos. 

COOPERABAETÉ 
SICOOB CREDIOESTE 
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União pelo bem
Dia C – Mobilização Solidária. Esse 
foi o projeto realizado pelo Sicoob 
Creditama em prol de 50 pesso-
as atendidas pela Apae e Casa de 
Repouso Viver Divina Vieira, em 
Itaguara. Com o auxílio de 130 vo-
luntários, foi possível sensibilizar a 
comunidade quanto ao trabalho de-
senvolvido pelas entidades e ainda 
angariar recursos financeiros para a 
melhoria dos atendimentos. 

No Dia C, foi organizado um chur-
rasco no Clube Campestre da ci-
dade, e a renda de R$ 16.613,00 ar-
recada com a venda dos convites e 
camisas da ação foi dividida entre as 
duas instituições. 

SICOOB CREDITAMA 

Cooperando e Crescendo
Por meio da ação “Cooperando e Crescen-
do”, a Coocacer Araguari e o Sicoob Aracre-
di estimularam a integração com a comu-
nidade. Com o apoio de 300 voluntários, as 
cooperativas organizaram um grande even-
to de celebração para o Dia C 2019. 

A estrutura montada na Praça Getúlio Var-
gas, em Araguari, foi palco da solidariedade 
e comemoração dos resultados alcançados 
com outras ações estimuladas ao longo da 
campanha, que envolveram doação de man-
timentos, brinquedos, roupas e doação de 
sangue. No local, houve inúmeras atrações 
culturais, exames médicos gratuitos, arre-
cadação de garrafas pet, adoção de animais, 
corte de cabelo, rua do lazer, com troca de 
brinquedos usados por passaporte a diver-
sas atrações, atendimento odontológico e 
muita animação. Com a iniciativa foram ar-
recadadas 1.380 cestas básicas, leite espe-
cial e 60 bolsas de sangue, itens que benefi-
ciaram três mil pessoas. 

COOCACER ARAGUARI 
SICOOB ARACREDI 
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Ajudando estrelas 
O Dia C para a Cooperbant é sinônimo 
de solidariedade. A cooperativa con-
templou a Casa de Apoio Estrelassu-
lense - entidade que atende a pacientes 
com câncer das cidades de Estrela do 
Sul, Cascalho Rico e Grupiara, que bus-
cam tratamento em Uberlândia. 

A casa de apoio oferece alimentação, 
banho, artigos de higiene pessoal e re-
pouso. Para auxiliar a instituição, a co-
operativa mobilizou 22 voluntários, que 
engajaram a comunidade na doação de 
leite e fraldas. A ação beneficiou 55 pes-
soas e arrecadou 60 pacotes de fraldas 
geriátricas, cinco caixas de leite, além 
de 20 Latas de leite especial. 

COOPERBANT 

Celebrando o amor ao próximo
“A Festa do Cooperativismo” já entrou para o ca-
lendário de eventos de Ipatinga. A celebração re-
alizada pelas cooperativas Consul, Sicoob Cos-
mipa, Sicoob Vale do Aço e Unimed Vale do Aço, 
com a participação dos Postos de Atendimento 
presentes em 11 cidades mineiras, vem unindo 
forças e disseminando o voluntariado coopera-
tivista na região. 

Nessa grande festa que celebra a solidarieda-
de, ninguém fica de fora. Foram 165 voluntários 
participantes, que organizaram o evento com 
apresentações culturais, atividades para a crian-
çada, lazer e gastronomia. A proposta beneficiou 
10 instituições do Vale do Aço, ofertando a cada 
uma delas uma barraquinha na festa para arre-
cadação de recursos através da venda de pro-
dutos. A integração e boa vontade de todos via-
bilizou a arrecadação de R$ 14 mil, beneficiando 
3.728 pessoas. 

CONSUL 
SICOOB COSMIPA 
SICOOB VALE DO AÇO
UNIMED VALE DO AÇO 
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Mude um hábito diariamente
A Unimed Circuito das Águas realizou a campanha 
“Mude 1 hábito diariamente - Seja voluntário!”. A co-
operativa escolheu o bairro São Lourenço Velho, em 
São Lourenço, para oferecer um dia de atividades 
voltadas à promoção da saúde, qualidade de vida e 
bem-estar, beneficiando 400 pessoas. A ideia mobi-
lizou 178 voluntários e sensibilizou a comunidade so-
bre a mudança de hábitos relacionados não apenas 
a atividades físicas, mas também de comportamen-
tos que possam trazer benefícios de vida, relaciona-
mento, família, comunidade, meio ambiente, entre 
outros. 

A estrutura montada no bairro ofereceu serviços 
de aferição de pressão arterial e glicemia capilar, 
cálculo de IMC, aula de ginástica, oficina de leitu-
ra e contação de histórias, corte gratuito de cabelo, 
além de dicas de saúde e alimentação saudável. Por 
meio de doações de cooperados, foram arrecada-
dos 130 peças de roupas e 30 pares de calçado para 
um varal solidário. Além disso, houve a doação de 10 
cestas básicas aos catadores da reciclagem.

UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS

Arraiá de afeto e diversão
Uma tarde deliciosa, animada e mu-
sical. Foi essa a proposta do Sicoob 
Credjus ao idealizar o “Arraiá Lar Maria 
Clara” em Belo Horizonte. O objetivo 
era proporcionar uma tarde animada, 
temática e festiva para os 60 idosos 
do local.

Com o apoio de 44 voluntários, foi or-
ganizada uma festa junina, com muita 
animação, música, dança e comidas tí-
picas. Também foi feita uma campanha 
para arrecadação de itens de necessi-
dade emergencial da instituição. Com 
a adesão de cooperados e familiares, 
foram arrecadadas 500 fraldas geri-
átricas, 450 rolos de papel higiênico, 
100 quilos de alimentos não perecíveis 
(feijão, arroz, café e outros), itens de 
higiene pessoal, material descartá-
vel, roupas e calçados. A cooperativa 
também tomou a frente para imprimir 
o informativo do Lar Maria Clara, pro-
duzido pelos idosos e funcionários da 
instituição. 

SICOOB CREDJUS 

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG36



Faz bem fazer o bem 
Com o projeto “Faz bem fazer o bem”, a Unimed 
Sul Mineira integrou a comunidade e contemplou 
a Associação de Valorização e Integração dos De-
ficientes Ativos (Avida), que realiza um importante 
trabalho de inclusão social em Pouso Alegre.

A iniciativa contou com 49 Unianjos, o grupo de 
voluntários da cooperativa que, além de recolher 
as doações de alimentos, organizou a comemo-
ração do Dia de Cooperar. Na ocasião, foi ofere-
cido à população um dia de cuidados com a saúde 
com aula de alongamento, aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia capilar e orientações 
gerais preventivas, bem como atividades de la-
zer e entretenimento, com direito a distribuição 
de algodão doce, pipoca e picolé. A ação foi tão 
grande que a cooperativa decidiu beneficiar mais 
uma instituição: o Asilo Nossa Senhora Auxilia-
dora. Foram arrecadados 449,2 quilos de alimen-
tos. Os alunos da Escola Municipal São Benedito 
também foram contemplados com picolés. Ao 
todo, foram beneficiadas 1.834 pessoas. 

UNIMED SUL MINEIRA 

Educar para cooperar 
Por meio da ação “Educar para coope-
rar”, a Sancoop e o Sicoob Credicom 
uniram esforços para mudar a reali-
dade dos alunos da Escola Municipal 
Mariana Santos, em Montes Claros. A 
intenção foi revitalizar a biblioteca da 
escola, transformando sua estrutura 
e investindo no acervo para estimular 
o gosto pela leitura, além de inspirar 
os alunos a adotarem esse hábito. 

Foram 50 voluntários envolvidos na 
promoção de uma gincana, com o 
objetivo de arrecadar livros junto à 
comunidade. A ação foi um sucesso 
e angariou 1.600 livros para a insti-
tuição, beneficiando 450 pessoas. 
As cooperativas ainda investiram R$ 
10 mil para financiar a revitalização 
da estrutura física e a aquisição dos 
equipamentos necessários para mon-
tagem da sala. 

SANCOOP
SICOOB CREDICOM 
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Cuidando de quem precisa
Pelo terceiro ano consecutivo, a Coind de-
senvolveu projetos em prol de instituições 
beneficentes de Araxá. Um grupo de 80 vo-
luntários, entre cooperados, funcionários e 
membros da comunidade local, se engajou e 
partiu para a ação, a fim de melhorar a quali-
dade de vida dos idosos do Asilo São Vicente 
de Paula. Neste ano, a instituição ganhou um 
banheiro novo. 

A cooperativa também ajudou a Paróquia 
Santo Antônio de Pádua com a doação de 
material para a produção de fraldas geriátri-
cas. Com a proposta, foi possível doar mais 
de R$ 6 mil para as entidades, beneficiando 
196 pessoas. Para marcar o Dia C, a Coind 
também promoveu uma festa para os ido-
sos, que já aguardavam pelo momento de 
lazer, música e alegria na companhia dos vo-
luntários.

COIND 

Servindo ao próximo
Com a participação de 17 voluntários, Coohaban e 
Cootraban promoveram uma grande campanha de 
solidariedade para marcar o Dia C 2019, em Uber-
lândia e Prata, no Triângulo Mineiro. As cooperati-
vas mobilizaram a comunidade em uma campanha 
que coletou 603 litros de leite, quatro cadeiras de 
rodas e mais de 800 litros de produtos de limpeza.

As doações foram repassadas para o Lar São Vi-
cente de Paula e Casa Espírita do Samaritano, am-
bas na cidade do Prata, que fica a 85 km da ma-
triz. A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista 
(FALE), em Uberlândia, também recebeu parte dos 
donativos. Ao todo, 32 pessoas foram beneficiadas.

COOHABAN 
COOTRABAN
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Mãos abertas
A Coopdebjuf não pensou duas ve-
zes ao aceitar o convite para fazer 
parte da festa junina da ONG “Ami-
gos Mãos Abertas” (AMA), em Juiz de 
Fora, beneficiando 150 pessoas da 
instituição. Fundada em 2003 para 
prestar serviços sociais para a po-
pulação carente da cidade, a entida-
de desenvolve uma série de projetos 
para famílias atendidas no local. 

A cooperativa mobilizou nove volun-
tários que ficaram responsáveis pela 
campanha que arrecadou os ingre-
dientes para fazer o algodão doce, 
além de máquina e o profissional para 
manuseá-la. Realizada anualmente, 
a festa junina da AMA é um evento 
aguardado internamente, visto que 
representa muita alegria e lazer para 
os participantes. 

COOPDEBJUF 

Criança Feliz
Mobilizar a comunidade em prol de doações para 
as creches Pequeno Polegar, em Itaúna, e Luz da 
Eternidade, em Brumadinho, fez parte do projeto 
“Criança Feliz”, do Sicoob Centro-Oeste. A inicia-
tiva contou com o apoio de seis Postos de Atendi-
mento distribuídos nas cidades de Itaúna, Bruma-
dinho, Formiga e Belo Horizonte, e com a dedicação 
de 146 voluntários. A ideia foi melhorar a estrutura 
física das creches para que as crianças tenham 
mais segurança, aprendizado de qualidade e desen-
volvimento. 

Com o engajamento da comunidade e cooperados, 
a cooperativa promoveu a doação de tintas, ci-
mento, areia, argamassa, tanque, além de material 
escolar. Para comemorar o sucesso da ação, que 
beneficiou 132 pessoas, foi promovido ainda um de-
licioso lanche para as crianças.

SICOOB CENTRO-OESTE

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 39



Alegria compartilhada 
é alegria dobrada
O Sicoob Saromcredi, em parceria com a 
CES, realizou mais um Dia C especial para 
a comunidade de São Roque de Minas, no 
Alto São Francisco. O projeto motivou 
a participação de 92 voluntários que se 
desdobraram na realização de uma ação 
que englobou rua de lazer, oficinas, tor-
neio de futebol e bailão da terceira idade, 
proporcionando momentos de entreteni-
mento, diversão e cidadania. 

O público que participou do evento doou 
um quilo de alimento não perecível, re-
sultando em um total de 213 quilos arre-
cadados. Os donativos foram destinados 
para instituições beneficentes da cidade, 
entre as quais Apae, asilo e creche, que 
atendem juntas a 761 pessoas.

SICOOB SAROMCREDI
CES

Vida Verde
Investir na recuperação das margens 
do Ribeirão Meia Pataca, em Cata-
guases, foi a proposta da Coopeban-
catre, com o objetivo de conscienti-
zar a população sobre a necessidade 
de proteger o meio ambiente, uma 
vez que o entorno do ribeirão apre-
sentava poucas árvores. Para a ação, 
a co operativa contatou a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente da Prefeitura Municipal e colo-
cou em prática o projeto Viva Verde.

Ao todo, 18 voluntários da coopera-
tiva e da comunidade local participa-
ram do plantio de 33 mudas de varia-
das espécies nas margens do ribeirão. 
Toda a população da Cataguases, es-
timada em 74 mil habitantes, foi be-
neficiada. Além de recuperar a área 
degradada, a ação ainda contribui di-
retamente no combate da mudança 
global do clima. 

COOPEBANCATRE 
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Pintando a cooperação
Cor e alegria fizeram parte do pro-
jeto “Pra Pintar e Cooperar é só Co-
meçar” da Coetagri, em Machado. A 
proposta incluiu a pintura do espa-
ço social da Escola Municipal Padre 
José e ofereceu um dia de recreação 
aos estudantes, com a participação 
de 58 voluntários. Na ocasião foi or-
ganizado um evento com atividades 
diversificadas para os alunos, com 
distribuição de pipoca, algodão doce, 
pula-pula, touro mecânico, entre ou-
tras atrações, beneficiando as 573 
crianças atendidas pela instituição. 

Além disso, a Coetagri ainda doou 
materiais esportivos, parquinho e 
tintas para a instituição de ensino, 
tornando o ambiente mais agradável 
para os estudantes e mais favorável à 
prática de atividades físicas. 

COETAGRI

Corrente de solidariedade
Preocupado com a baixa nas bolsas de sangue do He-
mominas nos meses de junho e julho, devido às férias 
escolares, o Sicoob Credicom realizou, mais uma vez, a 
“Campanha de Doação de Sangue”. O objetivo foi esti-
mular as pessoas nessa importante ação de solidarie-
dade. 

Ao lado de 100 voluntários, a cooperativa criou uma 
campanha de divulgação impactante junto aos coope-
rados e comunidade. Disponibilizou, em sua agência, 
uma geladeira com falsas bolsas de sangue, com os 
dizeres “Se conseguir sangue fosse fácil assim a gente 
não precisava pedir para você doar. Participe da Cam-
panha de Doação de Sangue da Credicom”. A ideia foi 
reforçar a relevância da continuidade do ato de doar 
sangue. O sucesso foi tão grande que houve um aumen-
to de 84% nas doações, comparadas às de 2018. A ação 
beneficiou 280 pessoas.

SICOOB CREDICOM 
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Juntos pelo bem
O projeto Juntos pelo Bem, realizado 
pela Unimed Barbacena, movimentou 
a cidade em uma grande campanha 
de arrecadação de alimentos e leite. 
A iniciativa teve o apoio de 63 volun-
tários. 

Durante a campanha, dois super-
mercados da cidade, disponibiliza-
ram pontos de coleta para ampliar a 
proposta. Com a colaboração de to-
dos, foram arrecadadas mais de duas 
toneladas de alimentos e cerca de 
1.200 litros de leite. As doações fo-
ram direcionadas para as entidades 
Casa do Velho Amigo, Fundação João 
XIII, Obra Social Fé e Alegria, Rosa 
de Saron e Aliança de Misericórdia, 
beneficiando 350 pessoas. 

UNIMED BARBACENA 

Cooperar com o futuro
Ações sustentáveis e cuidado com a na-
tureza motivaram o projeto Cuidar do 
Meio Ambiente Significa Cooperar com o 
Futuro, realizado pelo Sicoob Credicam-
pina, na cidade de Campina Verde. A ini-
ciativa foi tão abrangente que beneficiou 
20 mil pessoas. 

Com a participação de vários parceiros e 
o engajamento de 80 voluntários, foi or-
ganizado um evento para orientar os par-
ticipantes sobre como plantar, preservar, 
reciclar e cuidar do lixo. As crianças tam-
bém foram contempladas com uma brin-
quedoteca e aprenderam a confeccionar 
brinquedos com materiais recicláveis. 
Durante a celebração do Dia C, o públi-
co também recebeu mudas de árvores 
nativas e de jardinagem, além de brindes 
como lápis-semente e lixo car. Tudo pen-
sado de forma a contribuir para a susten-
tabilidade.

SICOOB CREDICAMPINA 
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Corrente de amor e solidariedade
A Coopervass colocou em ação o projeto “Saúde e 
Alegria”. Com o apoio de 168 voluntários, foi possível 
realizar um grande evento em São Gonçalo do Sapu-
caí para que a comunidade pudesse desfrutar de ser-
viços ligados à saúde (aferição de pressão, exames de 
glicose e vacinação contra a gripe), beleza (manicure, 
corte de cabelo e sobrancelhas) e lazer.

As nove filiais da cooperativa também se engajaram 
nessa corrente do bem e promoveram uma campa-
nha para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e 
de higiene pessoal. Tudo foi doado a entidades benefi-
centes de cada uma das cidades em que a cooperati-
va está presente. Ao todo, cerca de duas mil pessoas 
foram beneficiadas. 

COOPERVASS 

Energia da solidariedade
Com o projeto contínuo “Solidários HIC: é da 
sua energia que o hospital precisa”, a Coo-
percentro e o Sicoob Credicenm, junto com 
sete Postos de Atendimento em Guanhães, 
Braúnas, Santa Maria do Suaçuí, Sabinópolis, 
São Sebastião do Maranhão, Conceição do 
Mato Dentro e São João Evangelista, deram 
continuidade a um projeto de apoio ao Hospi-
tal Regional Imaculada Conceição, em Gua-
nhães. A proposta contribuiu diretamente 
para a recuperação da rede elétrica local, be-
neficiando as cerca de 25 mil pessoas atendi-
das pela instituição. 

Duzentos e oitenta e cinco voluntários abra-
çaram a causa este ano e mobilizaram a co-
munidade para participar dos vários eventos 
beneficentes e leilões de bezerros em prol do 
HIC. E para marcar a celebração do Dia C e 
prestar contas do que já foi arrecadado, foi 
montada uma estrutura na praça central da 
cidade, onde os participantes tiveram acesso 
a apresentações culturais, consultoria finan-
ceira, gastronomia e lazer. Houve ainda venda 
de vários produtos e a renda também foi des-
tinada ao hospital. Para a execução do novo 
projeto elétrico, foram arrecadados R$ 91 
mil, destinados à execução da primeira etapa 
do projeto.

SICOOB CREDICENM
COOPERCENTRO
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Salvando vidas, 
incluindo amor
A intercooperação uniu as cooperati-
vas Cooperbom, Sicoob Credesp, Sicoob 
Credibom e parceiros locais no projeto 
“Salvando Vidas, Incluindo Amor”. Com a 
iniciativa, foi possível realizar um planeja-
mento individual, de modo a fornecer, ao 
longo da campanha, consultoria adminis-
trativa com foco no aprimoramento da 
gestão financeira da Associação de Defi-
cientes (ADEFIS) e da Associação dos Do-
adores de Sangue (ADSBD), da cidade de 
Bom Despacho. 

Para celebrar a proposta e auxiliar na di-
vulgação do trabalho das instituições, as 
cooperativas, com o apoio de 113 volun-
tários, também realizaram outros even-
tos simultâneos, como o Arraiá da Apae, 
Estação do Rock e 1º Deficinique da ADE-
FIS, além da sensibilização e mobilização 
para doação de sangue, livros e mudas de 
árvore. Ao todo, o projeto beneficiou mil 
pessoas. 

COOPERBOM 
SICOOB CREDESP 
SICOOB CREDIBOM

Plantando mais vida
Pensando no meio ambiente, 
a Unimed Curvelo realizou o 
projeto Plantando mais Vida. 
A iniciativa sensibilizou os mo-
radores de Curvelo para a im-
portância da preservação da 
natureza, por meio de ações 
sustentáveis. 

Em parceria com uma empre-
sa local, a cooperativa conse-
guiu a doação de 240 mudas 
de plantas ornamentais e fru-
tíferas, que foram distribuídas 
na praça Benedito Valares, 
beneficiando 240 pessoas da 
região.

UNIMED CURVELO 
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Ações que dão frutos
O projeto Cooperatividades, realizado pela 
Coocafé, Coopcel e Sicoob Credicaf, viabili-
zou a realização de atividades concomitan-
tes, com foco no desenvolvimento e susten-
tabilidade local, beneficiando 2.000 pessoas. 

As ações contaram com a ajuda de 300 vo-
luntários, que aturam no ciclo de capacitação 
de jovens para o mercado de trabalho da re-
gião do Córrego do Imbiruçu, em Mutum; na 
criação de um coral e uma fanfarra em duas 
escolas de Lajinha; capacitação em cafeicul-
tura na escola municipal da cidade de Chalé; 
além de um trabalho de consciência ambien-
tal com crianças, familiares e professores do 
5º ano em escolas da região. Também foram 
arrecadados 800 quilos de alimentos e mais 
de 700 peças de roupas e cobertores desti-
nados para instituições e famílias carentes. 

COOCAFÉ 
COOPCEL 
SICOOB CREDICAF 

Ações do Bem 
Campanha para doação de agasalhos e de brin-
quedos, além de noite dos caldos. Essas foram 
as ações do Dia C realizadas pela Unimed Con-
selheiro Lafaiete em prol de duas comunidades 
carentes e do Hospital São Camilo. 

Para realizar o projeto “Ações do Bem”, a coope-
rativa contou com 376 voluntários, que se empe-
nharam tanto na campanha de arrecadação de 
agasalhos e brinquedos, quanto na divulgação e 
venda de mil ingressos para a noite dos caldos. 
Essa última iniciativa angariou R$ 23.119,30 com 
as vendas, doados integralmente ao hospital. O 
projeto beneficiou 380 pessoas.

UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE 
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Solidariedade e união
O Projeto Encontro do Bem, realizado pelo Sicoob Crediagro, con-
tou com duas ações que beneficiaram 4.000 pessoas. Com a dedi-
cação de 100 voluntários, foi possível organizar um almoço caipira 
na cidade de Santa Rosa, angariando R$ 3.154,00, integralmente 
doados à Escola Estadual Antero Magalhães de Aguiar, com o obje-
tivo de reparar os danos causados pelas chuvas. 

Já em Campos Altos, aconteceu uma Noite de Caldos, que, além 
das sopas, também ofereceu comidas típicas da região e brinque-
dos às crianças. A renda obtida com o evento foi de R$ 5.008,00, 
direcionada ao Lar dos Idosos, Apae e Escola Estadual José Cordei-
ro de Campos, para reparos em sua quadra. 

SICOOB CREDIAGRO 

Corrida pelo bem 
Em sua quarta edição, a Corri-
da Solidária realizada pelas co-
operativas Sicoob UFV e Coofab 
difundiu a solidariedade em Juiz 
de Fora. Foram 31 voluntários en-
volvidos e 200 pessoas partici-
pantes. Além de percorrer 5 km, 
o público também aproveitou as 
atividades programadas na área 
de saúde, lazer e educação fi-
nanceira, envolvendo inclusive 
as crianças, que, além de brincar, 
aprenderam sobre organização 
financeira. 

A iniciativa ainda arrecadou 560 
quilos de alimentos, doados à As-
sociação de Proteção e Amparo 
Social (APAS) e à Casa de Promo-
ção e Caminho Bezerra de Mene-
zes. O Sicoob UFVCredi também 
doou um valor de R$ 9.970,00 ao 
Centro de Convivência Sara Xa-
vier, que atualmente acolhe 310 
pessoas.

COOFAB 
SICOOB UFVCREDI  
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Feliz Idade
A Cocban idealizou o projeto Feliz Idade. A 
proposta foi recolher donativos em prol da 
Fundação Espírita João de Freitas, localiza-
da em Juiz de Fora. Engajados com a causa, 
40 voluntários mobilizaram a comunidade 
para doação de fraldas. Foram 1.600 unida-
des arrecadadas, além de vários produtos 
light. 

A equipe promoveu também um delicioso 
Café Julino, no qual foram oferecidas comi-
das típicas, tortas e também lembrancinhas 
aos idosos. A tarde festiva foi animada por 
um grupo de mulheres que tocam acorde-
om. Ao todo, 80 pessoas foram beneficia-
das com o projeto.

COCBAN

Simplicidade que faz a diferença
A Unimed Patos de Minas desenvolveu o 
projeto Faça do Leão seu Amigo – FIA. A 
proposta foi conscientizar a comunidade 
sobre a importância de fazer doações para 
o Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e 
destinar parte do imposto de renda para a 
causa.

Com a contribuição de 14 voluntários, foi 
realizada uma campanha de motivação jun-
to aos clientes, cooperados e colaborado-
res para doar parte do imposto de renda 
ao fundo. Outdoors e flyers da campanha 
também foram espalhados pela cidade de 
Patos de Minas, com o objetivo de ampliar 
a abrangência do projeto. No final, foi re-
gistrado um aumento de 20% nos valores 
para o fundo, sendo possível beneficiar 10 
mil pessoas. 

UNIMED PATOS DE MINAS
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Sustentabilidade que desenvolve
Repensar a contribuição de cada um com o meio 
ambiente foi o foco do projeto Sustentabilidade que 
Desenvolve, realizado pela CCPR/MG Itambé em par-
ceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Contagem. 

Com a colaboração de 200 voluntários, a cooperativa 
doou e plantou 200 mudas de árvores frutíferas na 
Escola Estadual Elza Mendonça Fouly. A iniciativa faz 
parte do projeto Cidade Verde do município, que visa 
plantar 100.000 mudas até 2020. Com o projeto da 
CCPR/MG, 300 pessoas foram beneficiadas.

CCPR/MG - ITAMBÉ 

Para cooperar basta doar
O Sicoob Credibam uniu as comu-
nidades nas quais tem Postos de 
Atendimento em prol de instituições 
sociais. A cooperativa promoveu 
uma grande campanha de alimentos 
com o tema Para Cooperar Basta 
Doar nas cidades de Bambuí, Córre-
go Danta, Medeiros e Tapiraí. 

A iniciativa contou com a adesão 
de 50 voluntários e beneficiou 500 
pessoas. Foram arrecadados mais 
de 500 quilos de alimentos, além 
de fraldas, roupas e brinquedos. Em 
Bambuí, as doações foram direcio-
nadas ao Grupo Insanos, Sociedade 
São Vicente de Paulo, Creches Vovó 
Sudária, Dona Mariquinha e Rocinha. 
Nas outras cidades, os itens foram 
distribuídos a famílias carentes. 

SICOOB CREDIBAM 
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Educar para transformar
O Sicoob Coopecic desenvolveu o projeto Sala Interati-
va – Despertando a Criatividade e Inovação. O objetivo 
foi motivar o aprendizado e estimular iniciativas inova-
doras na zona rural de Cataguases. A ação contou com 
o apoio de 150 voluntários e beneficiou 300 pessoas da 
Escola Municipal Dr. Astolpho Rezende. 

Com uma intensa mobilização e trabalho em conjunto, foi 
possível equipar a sala de projeção da escola com proje-
tor, tela, notebook e lousa, além de revitalizar a pintura, 
parte elétrica e carpete. Os voluntários também conse-
guiram a doação de pufes e ventiladores. A inauguração 
do novo espaço foi aberta a toda a comunidade e contou 
com várias atrações, além de lanche paras as crianças.

SICOOB COOPECIC 

Resultados da intercooperação
O Programa Mucuri Socioambiental, ligado à coleta 
seletiva criado pela Coolvam, inspirou o projeto das 
cooperativas da região em 2019. Cooeducar-CC e Si-
coob Carlos Chagas uniram-se à cooperativa para am-
pliar o alcance da iniciativa. Com isso, 150 voluntários 
se mobilizaram na execução da proposta, que benefi-
ciou 1.920 pessoas. 

A ação contemplou cinco escolas de Carlos Chagas, 
que receberam uma palestra educativa acerca do im-
pacto do lixo no meio ambiente e a importância de sua 
correta separação e destinação final. Vale destacar 
que os próprios alunos participantes atuaram como 
multiplicadores. 

As escolas beneficiadas implementaram a coleta, e os 
cerca de 40 quilos de resíduos gerados semanalmen-
te por cada uma delas passaram a ser recolhidos pela 
Associação de Catadores Local (Ascata). As coopera-
tivas e as instituições de ensino envolvidas ainda arre-
cadaram 100 quilos de alimentos não perecíveis para 
o Hospital Lourenço Westin Nobre e para a Fundação 
Educacional JFirmo.

COOEDUCAR-CC 
COOLVAM 
SICOOB CARLOS CHAGAS  
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Saúde em foco
O Hospital São Vicente de Paulo, em Ubá, foi 
beneficiado pela Unimed local, que uniu forças 
com o poder público e empresas parceiras para 
oferecer uma “Tarde Saudável” à comunidade. 

A iniciativa contou com o apoio de 82 voluntá-
rios que organizaram uma tarde de lazer com 
várias atividades e serviços para a população. 
Teve aferição de pressão e glicemia, orienta-
ções nutricionais, aula de dança, alongamen-
to com fisioterapeutas, além de apresentação 
dos projetos da Secretaria da Cultura e De-
senvolvimento Social. As crianças também se 
divertiram com atrações e guloseimas, como 
pula-pula, pipoca e pintura facial. A equipe de 
voluntários ainda arrecadou 300 litros de leite 
para o hospital. Com as ações, 800 pessoas fo-
ram beneficiadas. 

UNIMED UBÁ 

Brincar e ser feliz 
Ajudar crianças carentes e estimulá-las nos es-
tudos. Esse foi o mote do projeto Brincar e Ser 
Feliz do Sicoob Crediuna. A iniciativa contou com 
o apoio de 50 voluntários numa campanha de do-
ação de material escolar para 260 crianças. 

No dia da entrega dos kits escolares arrecadados, 
foi montado um espaço de lazer e recreação na 
Praça de Esportes JK, em Itaúna. As crianças ti-
veram momentos de muita diversão na ocasião, 
com pula-pula, escorregador inflável, cama elás-
tica e tobogã, oficinas de balões, pintura facial e 
gincana, além de deliciosas guloseimas como ca-
chorro-quente, pipoca e algodão-doce. 

SICOOB CREDIUNA 
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Inclusão e diversão
O projeto Minasul Educa, idealizado 
pela Minasul em Varginha, teve por 
objetivo conscientizar a população 
acerca da inclusão. O Dia de Cooperar 
da cooperativa contou com a solida-
riedade e dedicação de 96 voluntários, 
conquistando também a adesão de 
parceiros e comunidade, que juntos 
doaram um data show, 176 uniformes, 
976 peças de roupas, 302 produtos de 
limpeza e 471 brinquedos. 

Todos os itens arrecadados foram 
destinados para a Apae de Cambuqui-
ra, que recebeu os donativos durante 
um dia de lazer proporcionado pela 
Minasul. Na ocasião, houve brincadei-
ras, atrações culturais, guloseimas e 
um grande encontro fraterno, repleto 
de solidariedade. O projeto beneficiou 
211 pessoas.

MINASUL

Ações que transformam
O Sicoob Copermec desenvolveu uma Oficina Soli-
dária. A ideia foi unir a matriz e filiais, nas cidades de 
Cláudio, Oliveira, Lavras, Pouso Alegre, Ijaci e Boa Es-
perança, em ações que proporcionassem lazer, cui-
dados com a saúde e incentivo à prática de esportes 
para a população. Por meio do projeto, foi possível 
oferecer 29 ações em benefício de 8.340 pessoas. Em 
Cláudio, houve a realização de um grande dia de lazer, 
em que a comunidade teve acesso à distribuição de 
mudas nativas, Espaço Fitness, Espaço Saúde, atra-
ções culturais e artísticas, entre outras atividades. 
Em Ijaci, a Banda de Música Santa Cecília foi benefi-
ciada com a doação de camisas para ensaios, além de 
uniformes e capas para apresentação.

Em Oliveira, o Centro de Reintegração Social Beija 
Flor ganhou dois sofás, tanquinho e o nivelamento 
do piso. Lavras auxiliou o Núcleo Assistencial Casa 
do Vovô, com quatro cadeiras de rodas e cinco col-
chões hospitalares. Pouso Alegre escolheu a Agência 
Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assisten-
ciais Sudeste Brasileira – ADRA Sudeste para doar 11 
ventiladores, uma bancada de inox, alimentos, leite, 
roupas e um parquinho de brinquedos. Boa Esperan-
ça ajudou a Creche Tio Walter com duas mesas, três 
portas de madeira, paisagismo do jardim, brinquedo-
teca, um quadro branco e um bebedouro. As ações 
envolveram ao todo 200 voluntários.

SICOOB COPERMEC 
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Cidade Saudável 
O Sicoob Credicarmo promoveu o 
projeto “Carmo Saudável”, em Car-
mo do Rio Claro. A iniciativa incen-
tivou a prática de esportes e de 
exercícios físicos e, ainda, a adoção 
de hábitos saudáveis relacionados à 
alimentação para a melhoria da qua-
lidade de vida da população.

Com a participação de 80 voluntá-
rios, entre funcionários, coopera-
dos e membros da comunidade, foi 
organizado um grande evento, que 
incluiu passeio ciclístico, apresenta-
ções e aulas esportivas ao ar livre. O 
projeto beneficiou 450 pessoas, que 
saíram do Dia C com uma visão dife-
rente sobre hábitos saudáveis. 

SICOOB CREDICARMO

Pedalar e cooperar
No Dia C 2019, a cidade de Dores de Indaiá 
ganhou um movimento diferente. Ao invés 
de carros, ciclistas tomaram as ruas para 
um passeio realizado pela Comadi, Sicoob 
Coopcredi e Sicoob Credindaiá. Com a pro-
posta, as cooperativas buscaram incentivar 
a prática de atividade física como parte de 
um trabalho de prevenção a doenças e me-
lhoria da saúde e bem-estar. A taxa de ins-
crição dos ciclistas foi revertida em mate-
riais de higiene e limpeza para instituições 
sociais do município, beneficiando 220 pes-
soas.

Como muitas pessoas usam bicicletas na 
cidade, as cooperativas aproveitaram o 
Passeio Ciclístico para conscientizar a co-
munidade sobre o uso da bicicleta como 
meio de transporte sustentável e seguro, 
desde que acompanhado do uso dos equi-
pamentos de segurança necessários. Ao 
todo, 171 voluntários participaram do even-
to. A programação contou ainda com pales-
tra do esportista André Jubão. 

COMADI
SICOOB COOPCREDI 
SICOOB CREDINDAIÁ
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Saúde e lazer para todos
O Sicoob Credinova integrou seis Postos 
de Atendimento distribuídos nas cidades 
de Nova Serrana, Perdigão e Papagaios nas 
ações do Dia C 2019. Com o projeto Intera-
ção Social, a cooperativa envolveu parcei-
ros e 183 voluntários em atividades sociais 
para a população e instituições filantrópi-
cas. 

Vários serviços foram oferecidos à co-
munidade na ocasião, em um evento com 
exames rápidos, cuidados de beleza, apre-
sentações musicais com artistas locais e 
performances de teatro. Na praça de Nova 
Serrana, as crianças também se divertiram 
nos brinquedos e com pintura facial. Além 
do dia de lazer, a cooperativa ainda organi-
zou uma campanha de arrecadação de ali-
mentos destinados às instituições filantró-
picas Apae, Vila Vicentina e Cruze Glória, 
das cidades de Papagaios, Perdigão e Nova 
Serrana. No total, 4 mil pessoas foram be-
neficiadas pela iniciativa.

SICOOB CREDINOVA 

Cooperando com quem pratica o bem
O Sicoob Coopsef promoveu uma campanha de arreca-
dação de produtos de higiene pessoal, alimentos e itens 
de limpeza em Belo Horizonte, com pontos de coleta ins-
talados na sua matriz e também no Posto de Atendimen-
to da Cidade Administrativa do Estado.

A ação beneficiou as crianças e adolescentes com para-
lisia cerebral atendidas pelo Abrigo Institucional Creche 
Tia Dolores. A cooperativa contou com o envolvimento 
de seis voluntários na iniciativa. Para complementar a 
proposta, o Sicoob Coopsef também doou um montante 
de R$ 10 mil para investimentos em melhorias na infra-
estrutura do imóvel da creche.

SICOOB COOPSEF 
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Arraiá da cooperação
Uma festa de solidariedade. Assim foi o Arraiá 
do Dia C realizado pela Coopercam, em Cam-
pos Gerais. A cooperativa mobilizou um time 
de 1.098 voluntários, que contribuíram com a 
ornamentação do evento e a doação dos in-
gredientes utilizados para fazer as comidas 
típicas e petiscos vendidos na ocasião. 

Além de proporcionar diversão para os par-
ticipantes, a iniciativa angariou 400 quilos de 
alimentos não perecíveis, 600 litros de pro-
dutos de limpeza, além de materiais e equipa-
mentos de limpeza e artigos de rouparia para 
o Hospital São Vicente de Paula e para a Vila 
Vicentina do Distrito de Córrego do Ouro. 
Com as ações foi possível beneficiar 25 mil 
pessoas que acessam o hospital direta e indi-
retamente. 

COOPERCAM

Musicalidade e cooperação
Com a participação de 41 voluntários, o projeto Mu-
sicalidade uniu Cogran, Sicoob Ascicred, Unimed 
Centro Oeste, Coopergranel e Sicoob Credirural no 
Dia C 2019, em Pará de Minas, com a proposta de in-
centivar a educação e formação de crianças, jovens 
e adultos por meio da música. Os organizadores re-
vitalizaram a fachada da Escola Municipal de Música 
Geraldinho do Cavaquinho, com pintura e adesiva-
ção de todas as janelas. A instituição também rece-
beu equipamentos novos e ganhou mais visibilidade 
na comunidade, ampliando a procura por aulas de 
música, por meio do projeto.

Outra atividade realizada foi uma campanha interna 
para arrecadar gêneros alimentícios, cobertores, 
agasalhos e fraldas geriátricas para a Associação 
Beneficente Bem viver Manassés, que atende a por-
tadores de doenças crônicas e crianças com autis-
mo. Ao todo, as ações das cooperativas beneficia-
ram 1.500 pessoas.

COGRAN
SICOOB ASCICRED
UNIMED CENTRO OESTE 
COOPERGRANEL 
SICOOB CREDIRURAL

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG54



Arrecadação Solidária 
A Unimed Frutal e o Sicoob Frutal, junto com 
seus Postos de Atendimento nas cidades de 
Frutal, Comendador Gomes, Fronteira e Pira-
juba, promoveram a campanha Arrecadação 
Solidária - Atitudes Simples Movem o Mundo 
para instituições sociais locais. As cooperati-
vas contaram com o apoio de 150 voluntários, 
que se revezaram na gestão das caixas de 
coleta instaladas nas agências das duas co-
operativas e em supermercados. As doações 
superaram as expectativas, ampliando de três 
para cinco o número de entidades beneficia-
das.

Foram arrecadados 1.546 litros de leite, 653 
quilos de farinha de trigo, 92 pacotes de 
achocolatado e muitos itens alimentícios. As 
doações foram encaminhadas para a Apae, 
Grupo Espírita Irmã Sheila, Centro de Edu-
cação Infantil Lar Júlia de Carvalho e Casa 
da Sopa Rainha da Paz, em Frutal, e também 
para a Sociedade São Vicente de Paulo, em 
Comendador Gomes. A cerimônia de entrega 
das doações contou com momentos festivos 
e de confraternização com as 800 pessoas 
assistidas pelas instituições, com cafés da 
manhã e lanches da tarde.

SICOOB FRUTAL 
UNIMED FRUTAL

Feliz idade Uniodonto
A Uniodonto Poços de Caldas, com 
a participação de 42 voluntários, or-
ganizou uma grande campanha de 
arrecadação de leite para os idosos 
do Lar dos Velhinhos da cidade. Par-
ticiparam da iniciativa cooperados, 
colaboradores e também a diretoria, 
que aprovou a doação de um valor 
complementar para que a campanha 
pudesse alcançar a meta de angariar 
mil litros de leite. 

Celebrando as ações e o resultado da 
campanha, a cooperativa promoveu 
um momento de integração com os 
100 idosos atendidos pelo Lar e um 
delicioso lanche que marcou a entre-
ga das doações na sede da instituição 
beneficente.

UNIODONTO 
POÇOS DE CALDAS 

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 55



Cooperando por um mundo melhor
O Sicoob Credivar acolheu o Conselho Comunitário 
do Bairro Santana, em Varginha, com a proposta de 
dar nova vida ao espaço, considerado um dos mais 
estratégicos para a comunidade local. A iniciativa 
viabilizou a revitalização de toda a fachada da sede 
do conselho e incluiu ainda várias outras ações, en-
tre elas um dia especial com serviços de saúde e 
lazer para 180 pessoas e uma oficina de pintura e 
desenho com um artista plástico, envolvendo 120 
crianças. 

A cooperativa também promoveu uma campanha 
de arrecadação que rendeu mais de 230 quilos 
de alimentos, materiais de limpeza e higiene, bem 
como 175 itens pedagógicos e escolares para mais 
de 600 famílias carentes da região. As doações fo-
ram encaminhadas para a Pastoral da Criança, que 
desenvolve projetos no bairro, um dos mais popu-
losos de Varginha. O projeto contou com o apoio 
dos 22 Postos de Atendimento da cooperativa, pre-
sentes em 19 cidades mineiras, e beneficiou um to-
tal de 900 pessoas, por meio do trabalho de 250 
voluntários. 

SICOOB CREDIVAR 

Unidos pelo bem 
O Sicoob Credipatos colocou em prática 
dois projetos: uma Gincana e um Arraiá com 
o envolvimento de 200 voluntários em Pa-
tos de Minas. A gincana foi promovida para 
arrecadar alimentos e agasalhos no período 
dos 30 dias que antecederam a realização 
do Arraiá. Com uma intensa divulgação jun-
to à comunidade, o movimento de doações 
foi intenso e rendeu quase cinco toneladas 
de alimentos e três mil peças de roupas, 
além de artigos de higiene.

O encerramento da atividade aconteceu 
no dia 06 de julho, no Arraiá que celebrou 
o Dia C. Na ocasião, foram organizadas bar-
raquinhas de comidas típicas e a venda das 
porções e pratos rendeu quase R$ 8 mil. 
Além disso, a cooperativa doou mais R$ 5 
mil. Os donativos foram divididos em cotas 
e entregues para entidades filantrópicas e 
famílias carentes da região. Ao todo, mais 
de 500 pessoas foram beneficiadas.

SICOOB CREDIPATOS 
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Ação entre amigos
O Dia C 2019 da Unimed São João Del Rei 
fortaleceu ainda mais a parceria entre a 
cooperativa e a Associação de Amparo a 
Pacientes com Câncer (Asapac), que de-
senvolve um trabalho multidisciplinar para 
minimizar o sofrimento de pacientes com 
câncer e seus familiares, abrangendo 20 
municípios da Região de Campo das Ver-
tentes. 

A cooperativa adquiriu uma motocicle-
ta zero km para que a Asapac promovesse 
uma rifa na região. O resultado foi surpre-
endente e envolveu diversos municípios na 
divulgação da ação entre amigos, que resul-
tou na venda de R$ 182.244,00 em bilhetes. 
O valor arrecadado garantirá um período 
de tranquilidade financeira para a entidade, 
que atende a 1.200 pessoas. Os 55 volun-
tários do projeto ainda participaram de um 
momento festivo na sede da Asapac, com 
direito a lanche e muita alegria. 

UNIMED SÃO JOÃO DEL REI 

Doar sangue é 
cooperar com a vida
O Dia C 2019 do Sicoob Credisales 
foi a realização de um sonho dos 
funcionários da cooperativa, que 
promoveram uma campanha junto à 
comunidade para reunir doadores de 
sangue. No dia 06 de julho, a Prefei-
tura de São Francisco Sales, parceira 
da cooperativa na ação, alugou dois 
ônibus que tinham como destino os 
hemocentros das cidades de Ubera-
ba, no Triângulo Mineiro, e Barretos 
(SP), respectivamente a 240 km e a 
177 km do município. 

O projeto da cooperativa contou 
com 90 voluntários doadores que, 
juntos, reforçaram o banco de san-
gue dos dois hemocentros, benefi-
ciando diretamente 360 pessoas. A 
viagem foi também um momento de 
integração entre doadores.

SICOOB CREDISALES 
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Conhecimento para o futuro
A Cooper-Rita investiu em uma aula es-
pecial, diferenciada, para os 150 alunos 
do ensino fundamental da Escola Pio XII, 
em Pouso Alegre, cidade vizinha a Santa 
Rita do Sapucaí. No encontro, organizado 
por 20 voluntários, os estudantes parti-
ciparam de palestras sobre profissões 
relacionadas ao agronegócio e indústria 
de transformação, que são as bases eco-
nômicas da cidade. 

Na ocasião, funcionários da cooperati-
va falaram sobre as carreiras de técnico 
agrícola, engenheiro agrônomo, médico 
veterinário, marketing no agronegócio 
e educação financeira. Na mesma opor-
tunidade, os estudantes conheceram o 
processo de funcionamento da indústria 
de laticínios, desde a coleta do leite até a 
sua transformação em produtos alimen-
tícios. O beneficiamento do café também 
foi demonstrado durante a aula. No in-
tervalo, eles degustaram alguns produ-
tos lácteos e, ao final, a escola recebeu 
como doação uma caixa de som. 

COOPER-RITA 

Cooperando com as Comunidades
O Sicoob Crediesmeraldas e seus cinco Postos de 
Atendimento se uniram à Coopes para beneficiar a 
comunidade de Esmeraldas por meio da instalação 
de 15 lixeiras novas na Praça Getúlio Vargas e na 
Pracinha da Feira, ambas no centro da cidade. Para 
mobilizar os voluntários, foi realizada uma quadrilha 
junina beneficente que arrecadou, junto aos cola-
boradores e associados, alimentos para a monta-
gem de 36 cestas básicas, posteriormente doadas 
para a Casa de Sopa Jesus de Nazaré e para famílias 
carentes do Bairro Conjunto Habitacional Castelo 
Branco.

Os PAs do Sicoob Crediesmeraldas também promo-
veram campanhas de arrecadação de alimentos nas 
cidades de origem. Em Ribeirão das Neves as doa-
ções foram para a Casa de Apoio a Entorpecentes 
e Igreja do Evangelho Quadrangular. Em Juatuba, 
a Igreja Pentecostal Adoradores do Deus Vivo foi 
contemplada com a ajuda. Na unidade de Flores-
tal, os alimentos foram destinados para o Asilo São 
Vicente e Apae. Em Nova Contagem, a Associação 
Rafael Zica Geo e AD Vale da Benção foram benefi-
ciadas. As ações mobilizaram 150 voluntários e be-
neficiaram mil pessoas.

SICOOB CREDIESMERALDAS
COOPES

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG58



Atitudes simples movem o mundo
O Sicoob Divicred, junto com seus Postos de Aten-
dimento nas cidades de Divinópolis, Belo Horizon-
te, Contagem, Betim e Carmo do Cajuru, desenvol-
veu ações de voluntariado abordando seis eixos do 
Programa Sicoob Divicred Valoriza: meio ambien-
te, cultura, saúde, social, educação e liderança. 

No quesito saúde, a cooperativa realizou a quinta 
edição da Corrida “Corra Para o Bem”, com 600 
participantes e arrecadação de R$ 20 mil destina-
dos para os projetos socioambientais da coope-
rativa. A celebração do Dia C aconteceu na Praça 
do Santuário Santo Antônio, em Divinópolis, com 
atrações como contação de histórias, oficinas de 
saúde bucal e confecção de currículos, aferição de 
pressão, recreação infantil, apresentações cultu-
rais de escolas e artistas da região, arrecadação 
de doações, emissão de documentos e oficina de 
libras. 

Na lista de ações permanentes também estão os 
projetos Educar, que capacita jovens de baixa ren-
da para o mercado de trabalho, e Natal Solidário, 
que promove nas escolas da periferia um dia de 
lazer. No total, 1.020 pessoas foram beneficiadas 
com as ações do Dia C do Sicoob Divicred, com a 
participação de 82 voluntários. 

SICOOB DIVICRED

Semeando o cooperativismo 
O projeto Semeando o Cooperativismo, promovido 
pelas cooperativas Consul, Sicoob Cosmipa, Sicoob 
Vale do Aço e Unimed Vale do Aço, difundiu a cultura 
da cooperação e, de forma interdisciplinar, envolveu 
cinco escolas estaduais da região. A iniciativa inter-
cooperativa contou ainda com a participação dos 
Postos de Atendimento das duas cooperativas de 
crédito participantes. 

Com o apoio de 23 voluntários, a sensibilização para 
a proposta aconteceu no auditório de cada coo-
perativa participante. Na ocasião, os professores 
convidados participaram de uma oficina de story-
telling, recebendo ainda uma cartilha com orienta-
ções para a disseminação da cultura da cooperação 
nas escolas. A partir dessa experiência, começaram 
a trabalhar o conteúdo em sala de aula, motivando 
os alunos a escrever uma redação. Colocando em 
prática a experiência com a escrita, foi realizado um 
concurso de redação que premiou escola e profes-
sor vencedores com R$ 1.000 e um aluno com R$ 
500,00. O projeto beneficiou ao todo 849 pessoas.

CONSUL 
SICOOB COSMIPA 
SICOOB VALE DO AÇO
UNIMED VALE DO AÇO

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 59



Melhor Idade em Foco
Realizado pelas cooperativas Coapa, Coopardosia 
e Sicoob União Central, o projeto Cuide de um Ido-
so como Você Gostaria de Ser Cuidado despertou 
nos moradores de Paraopeba a consciência sobre a 
importância da inclusão e socialização de maneira 
contínua.

Na prática, a iniciativa foi realizada por 180 voluntá-
rios, beneficiando o Lar dos Idosos Padre Augusto 
Horta, que acolhe 32 pessoas. Durante um sába-
do por mês, em um período de um ano, os volun-
tários levaram os idosos para tomarem banho de 
sol, promovendo momentos valorosos de cuidado 
e atenção. Para celebrar os novos laços de amizade 
criados, o projeto ainda contemplou a realização de 
uma missa e um lanche comunitário no Lar. 

COAPA 
COOPARDOSIA 
SICOOB UNIÃO CENTRAL

Plantar a solidariedade
Levar hortaliças para a mesa de muitas famí-
lias. Essa foi a proposta do projeto contínuo 
da Unimed São Sebastião do Paraíso para o 
Dia C 2019. Foram duas fases de realização. 
Na primeira, 1.800 metros quadrados de 
uma área do hospital foram destinados para 
o cultivo de uma horta social. A cooperativa 
custeou todos os insumos e ferramentas ne-
cessárias e, com o apoio de um engenheiro 
agrônomo, no dia 6 de julho, o solo foi pre-
parado para o plantio. Na ocasião, 98 volun-
tários participaram de um grande mutirão de 
trabalho no local. 

Na segunda fase, já em curso, a colheita diária 
tem sido destinada para instituições benefi-
centes da cidade, que atendem a 501 pesso-
as. São elas: Casa de Apoio aos familiares de 
pacientes internados na Santa Casa, Lar Pe-
dacinho do Céu, Asilo São Vicente de Paula e 
Albergue Noturno. A sustentabilidade da hor-
ta também já foi pensada, por meio de parce-
ria com produtores que cuidarão do espaço e 
receberão 50% da colheita como pagamento. 

UNIMED SÃO 
SEBASTIÃO DO PARAÍSO
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Cooperando tudo é possível
A união entre a Coopban e a Coophab 
em torno da ação para o Dia C 2019 re-
sultou no projeto Cooperando Tudo é 
Possível. A iniciativa levou um médico 
oftalmologista ao Lar Dom Paulo, em 
Contagem, para que os 57 idosos do lo-
cal pudessem se consultar. 

O projeto ainda contemplou a doação 
de óculos para todos os idosos que 
confirmaram a necessidade durante 
a consulta. Para isso, as cooperativas 
contaram com o envolvimento de 49 vo-
luntários e apoio de uma ótica da cida-
de, que aderiu ao movimento solidário 
doando os óculos. A iniciativa garantiu 
alegria e bem-estar para os moradores 
do lar, sendo que 26 deles passaram a 
enxergar melhor após o Dia C.

COOPBAN 
COOPHAB

Doar livros é dar asas à imaginação
Incentivar a leitura e estimular o acesso a ela foi a proposta do 
projeto Doar Livros é dar Asas à Imaginação. A ação realizada 
pela Fencom e cooperativas filiadas: Belcoop, BHCoop, Coo-
percon, Coopimimg, Coopmed, Copimef, Felicoop, Femcoop, 
HC-Coop e Santacoop. A proposta reuniu 300 voluntários na 
arrecadação de livros de literatura infanto-juvenil, benefician-
do 500 pessoas. 

Os 895 livros arrecadados com a campanha foram doados para 
o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio à Pessoa 
Humana (IDAP), localizado em Ribeirão das Neves, e também 
ao Projeto Geloteca, que transforma geladeiras velhas, por 
meio do grafite, em minibibliotecas, alocadas na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. Para comemorar a iniciativa, as 
cooperativas promoveram ainda o Cantinho da Leitura no Dia 
C, no qual disponibilizaram livros, em uma praça de BH, para 
estimular a leitura e divulgação da ação.

FENCOM
BELCOOP
BHCOOP 
COOPERCON 
COOPIMIMG 
COOPMED 

COPIMEF 
FELICOOP 
FEMCOOP 
HC-COOP 
SANTACOOP 
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Doação de amor
O Sicoob Credimata, junto com 12 Pos-
tos de Atendimento (PAs) das cidades 
de São Nepomuceno, Volta Grande, 
Santo Antônio do Aventureiro, Além 
Paraíba, Leopoldina, Laranjal, Recreio, 
Palma, Itamarati de Minas, Maripá de 
Minas e Rochedo de Minas, realizou 
o projeto Salvando Vidas - ação que 
contribuiu para abastecer o estoque 
dos bancos de sangue das regiões nas 
quais a cooperativa atua. 

Atendendo à demanda, os PAs enga-
jaram 105 voluntários e organizaram 
quatro datas para a doação de sangue, 
sendo duas delas realizadas no Hemo-
minas de Juiz de Fora e duas no Hemo-
minas de Além Paraíba. Com a iniciativa 
foi possível coletar 60 bolsas de san-
gue, que beneficiaram 240 pessoas. 

SICOOB CREDIMATA

Compartilhando bons exemplos
O Sicoob Credivag promoveu um Seminário sobre 
Voluntariado que compartilhou com as pessoas, 
por meio de palestras, exemplos de como pequenas 
ações transformam vidas. A iniciativa beneficiou 600 
pessoas e contou com o apoio de 56 voluntários, que 
ajudaram a viabilizar a proposta. 

O seminário aconteceu na Associação Jaibense de 
Apoio ao Menor (Ajam), em Jaíba. Na ocasião, cerca de 
200 pessoas receberam informações sobre o Dia C e 
também sobre as ações sociais realizadas pela Funda-
ção Credivag, mantida pela cooperativa. As crianças 
atendidas pelo Projeto Vida fizeram uma linda apre-
sentação cantando o Hino Nacional. Além de compar-
tilhar informações sobre o voluntariado, experiências 
e bons exemplos, com o seminário também foi possí-
vel arrecadar 330 quilos de alimentos e produtos de 
limpeza, doados para a associação. 

SICOOB CREDIVAG  
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Intercooperação e resultados
Intercooperação e marca do projeto Desenvolver o Ser e não 
o Ter, realizado pelas cooperativas Sicoob Central Cecremge, 
Cecrem, Sicoob Cecremec, Sicoob Cofal, Sicoob CoopJus, 
Sicoob Engecred, Sicoob Jus-MG e Sicoob NossaCoop, que 
mantém ações contínuas para os alunos do Instituto Pedra 
Viva. 

No Dia C 2019, os 50 voluntários do projeto promoveram um 
momento de integração entre os alunos da instituição com os 
idosos do Asilo Ozanam, em Belo Horizonte. A proposta resul-
tou em um evento no qual as crianças prestigiaram os mora-
dores do lar com uma apresentação musical. A ação também 
contemplou doação e entrega de fraldas, lenços umedecidos 
e adoçantes para o asilo, além de cestas básicas para as duas 
instituições. Ao todo, 200 pessoas foram beneficiadas. 

Saúde na escola
Unimed Saúde na Escola foi o projeto reali-
zado pela Unimed Poços de Caldas na Esco-
la CEI Municipal Professora Maria de Lourdes 
Santos, beneficiando 150 pessoas. A proposta 
estimulou mudanças de hábitos nos alunos, 
conscientizando-os sobre diversos temas.

A iniciativa contou com a participação de 81 
voluntários, que juntos trabalharam assuntos 
como saúde, higiene pessoal e relacionamen-
to familiar com os alunos entre 5 e 6 anos e 
suas famílias. As ações aconteceram de forma 
lúdica ao longo de quatro encontros, que in-
cluíram música e os personagens da Turma da 
Mônica, com grande adesão e retorno positivo 
do público. 

UNIMED POÇOS DE CALDAS

SICOOB CENTRAL CECREMGE 
CECREM 
SICOOB CECREMEC 
SICOOB COFAL 
SICOOB COOPJUS 
SICOOB ENGECRED 
SICOOB JUS-MP
SICOOB NOSSACOOP 
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Cuidando de pessoas e de lugares 
A Unimed-BH realiza continuamente o projeto Manhã 
do Cuidar, que prima pelo cuidado com os espaços 
públicos. Em 2019, a iniciativa promoveu a revitaliza-
ção de um espaço ocioso, vizinho à Escola Municipal 
Hugo Werneck, no bairro Morro das Pedras, em Belo 
Horizonte. Para a revitalização do espaço, os 17 vo-
luntários plantaram uma horta urbana para consumo 
dos alunos da escola, ficando responsáveis também 
por sua manutenção. Com o objetivo de integrar a co-
munidade ao Dia C, aconteceu ainda uma manhã de 
cuidados com oficinas de automaquiagem, dicas para 
uso de lenços e cachecóis, aulas de dança, atividades 
recreativas para as crianças, e muito mais. Ao todo, 
469 pessoas foram beneficiadas. 

Outro projeto colocado em prática pela Unimed-BH 
foi o Programa Jovens Profissionais, que objetiva pre-
parar esse público para o mercado de trabalho. Com 
apoio de 21 voluntários, que atuaram como palestran-
tes, orientadores e consultores, foi possível compar-
tilhar com as 70 pessoas beneficiadas, informações 
que vão desde o comportamento no ambiente pro-
fissional, a planejamento, empreendedorismo, inova-
ção e visão sistêmica do negócio. A ação, desde a sua 
implementação, há 10 anos, vem sendo uma porta de 
entrada na cooperativa, sendo a chance do primeiro 
emprego de muitos dos jovens beneficiados. 

UNIMED-BH

Todos juntos pelo bem
A Gincana da Solidariedade realizada há 
oito anos pela Coopatos, de Patos de Minas, 
ganhou apoio da comunidade em 2019. Com 
a participação de todos, comunidade, vo-
luntários e parceiros, foi possível organizar 
postos de doações em rodovias, postos de 
combustível, supermercados, nas cidades 
de Vazante, João Pinheiro, Lagoa Grande, 
Contagem e Belo Horizonte, nas quais a co-
operativa tem unidades.

As doações arrecadadas somaram R$ 
26.300,00, revertidos em donativos para 10 
instituições filantrópicas e 50 famílias ca-
rentes. Além das doações, o projeto con-
templou o plantio de 180 mudas de árvores 
nativas às margens do Córrego Limoeiro e 
doação de sangue ao Hemocentro de Pa-
tos de Minas. Ao todo a cooperativa con-
tou com 820 voluntários, que beneficiaram 
2.700 pessoas.

COOPATOS 
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Aconchego e 
solidariedade
O Sicoob Credinorte levou soli-
dariedade e cuidados a pessoas 
carentes da cidade de Nanuque. 
Por meio do projeto Comida na 
Mesa, uma equipe de 66 voluntá-
rios mapeou a região de atuação 
da cooperativa e como resultado 
identificou diversas famílias a se-
rem beneficiadas. A proposta foi 
transformar vidas, minimizando a 
fome e estimulando o cuidado com 
o próximo. 

A cooperativa conseguiu mobilizar 
as comunidades locais e muitos 
parceiros numa grande campanha 
de arrecadação de alimentos. As 
doações renderam 154 cestas bá-
sicas distribuídas entre as famílias 
e a Escola Estadual Álvaro Romão. 
Ao todo, mais de 600 pessoas fo-
ram beneficiadas.

SICOOB CREDINORTE

Cultivando o bem
A Suinco de Patos de Minas retomou 
a programação do Dia de Cooperar 
com um projeto contínuo. Com a pro-
posta de incentivar o empreendedo-
rismo, a cooperativa promoveu um 
evento com muitas atividades para os 
estudantes da Escola Municipal Pre-
feito Jacques Correa da Costa. Entre 
informações e ações, foi proposto o 
cultivo de uma horta no local. 

Para colocar a ideia em prática 13 vo-
luntários trabalharam no plantio de 
200 mudas nativas do cerrado doadas 
pelo Viveiro Nativo e IEF da cidade. O 
sucesso do projeto foi celebrado com 
a organização de um Arraiá na escola. 
Com as ações, duas mil pessoas fo-
ram beneficiadas.

SUINCO

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 65



Dia C nas escolas
Sicoob Crediprata e Sicoob Lagoacred Gerais 
promoveram juntas um circuito de desenvol-
vimento sustentável em 18 escolas públicas e 
privadas de Lagoa da Prata, envolvendo pro-
fessores, alunos e familiares. 

Com participação de 500 voluntários, durante 
os dias letivos do mês de junho, foram realiza-
das ações de conscientização nas instituições 
participantes, com foco na divulgação dos 
princípios da sustentabilidade e do cooperati-
vismo. Os temas abordados buscaram incen-
tivar a mudança de comportamento e adoção 
de boas práticas no dia a dia da comunidade. 
A iniciativa alcançou 10 mil pessoas. 

SICOOB CREDIPRATA 
SICOOB LAGOACRED GERAIS

Feijoada da cooperação
A Unimed Caratinga realizou o 
projeto Juntos Somos Mais For-
tes e incluiu a 2ª edição da Feijo-
ada da Cooperação no Dia C, com 
a participação de 68 voluntários. 
O evento buscou arrecadar recur-
sos e donativos em geral.

Com a adesão de 600 pessoas, 
foi possível arrecadar o montante 
de R$ 8.500,00. O valor foi doado 
à Escola Estadual Menino Jesus 
de Praga e também revertido na 
compra de produtos de limpeza 
para as instituições Amigo dos 
Meninos Assistidos de Caratinga 
(Amac) e Associação de Amparo 
aos Doentes Mentais São João 
Batista (Asadom). Além disso, 80 
uniformes foram comprados para 
a bateria da Fundação Educacio-
nal Cidade dos Meninos (Funcime). 
Ao todo, 949 pessoas foram bene-
ficiadas com o projeto.

UNIMED CARATINGA 
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Cooperação e emoção
Promover uma tarde de diver-
são e lazer para 18 crianças de 
zero a 12 anos da Instituição de 
Acolhimento Casa da Criança, 
na cidade de Ubá, foi a proposta 
da Coopcon. A cooperativa rea-
lizou sua ação do Dia C pelo 3° 
ano consecutivo no local.

Para concretizar o projeto, 18 
voluntários prepararam uma 
verdadeira festa dentro da insti-
tuição. Além de doar agasalhos 
e promover um lanche para as 
crianças atendidas pela entida-
de, o projeto também ofereceu 
profissionais de beleza para cui-
dar do visual da garotada. Na 
ocasião, eles cortaram os ca-
belos e fizeram penteados. Um 
médico pediatra também par-
ticipou, examinando todas as 
crianças. 

COOPCON

Solidariedade e cooperação
Sicoob Lagoacred, Sicoob Crediprata e Unio-
donto Centro Oeste de Minas se uniram para 
fazer uma grande campanha de arrecadação 
de alimentos não perecíveis e artigos de higie-
ne para abastecer a dispensa de instituições 
sociais de Lagoa da Prata. 

Para tanto, as cooperativas fizeram um tra-
balho de sensibilização com os colaborado-
res, por meio da palestra “Somos a mudança 
que queremos” e apresentação da Apae local, 
uma das entidades beneficiadas. A campanha 
contou com a participação de 100 voluntários 
e alcançou uma arrecadação de 2,6 toneladas 
de alimentos, que beneficiaram 300 pessoas. 

SICOOB LAGOACRED GERAIS
SICOOB CREDIPRATA
UNIODONTO CENTRO OESTE DE MINAS
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Recuperando nascentes
Uma ação contínua de cuidados com 
a natureza e em benefício de todos. 
Essa foi a proposta do projeto Água 
é Vida – Recuperando Nascentes, re-
alizado pelo Sicoob Credilivre pelo 
terceiro ano consecutivo. A ação 
contemplou uma nascente do mu-
nicípio de Santana do Manhuaçu – 
Córrego Barra Alegre, beneficiando 
80 pessoas. 

Conduzido por 53 voluntários e com 
a orientação de especialistas e técni-
cos, a área que margeia o córrego foi 
limpa, recebeu cercamento, manu-
tenção, e a água passou por um pro-
cesso de purificação, recuperando a 
qualidade para o consumo humano.

SICOOB CREDILIVRE

Bingo beneficente
Um bingo beneficente em prol da Associa-
ção dos Deficientes Físicos de Poços de 
Caldas (Adefip), que atende a cerca de 250 
pessoas, foi organizado pela Coopoços no 
Dia C 2019. 

Como a Adefip é uma instituição conhecida 
e admirada pela população, a ideia do bingo 
beneficente ganhou a cidade. As colabo-
rações vieram de todas as partes, seja por 
meio da doação de brindes para o jogo ou 
por meio do compromisso em estar presen-
te, afinal, cerca de 400 pessoas estiveram 
no evento. No total, 50 voluntários parti-
ciparam de todas as fases da organização 
do Dia de Cooperar e o bingo arrecadou R$ 
7.476,41.

COOPOÇOS
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Comitiva ensinança
A Comitiva Ensinança promovida 
pelo Sicoob Credinor é um pro-
grama que, pelo segundo ano, ofe-
receu educação empreendedora, 
cooperativista e financeira para 
crianças e adolescentes na Escola 
Estadual Claudemiro Alves Ferrei-
ra, em Januária, beneficiando 710 
estudantes. 

Para executar as atividades propos-
tas, 100 voluntários organizaram 
palestras, reuniões e apresenta-
ções teatrais com foco no incen-
tivo ao empreendedorismo entre 
os jovens, estimulando práticas de 
sustentabilidade financeira e eco-
nômica. A iniciativa demonstrou 
aos estudantes novas perspectivas 
e propostas de ação em prol de um 
futuro melhor.

SICOOB CREDINOR

Mãos para a obra
O projeto contínuo “Mãos para a 
Obra”, do Sicoob Copesita e Cooper-
tim, investiu na revitalização do Asilo 
Sodalício Tio Questor, em Timóteo. 
Com 125 voluntários, as duas coo-
perativas já reformaram a cozinha e 
lavanderia da instituição.

Em execução, o projeto também in-
clui a cobertura da entrada do asilo. 
Estão previstos, ainda, reparos na 
rede elétrica, pintura e instalação de 
canteiros de plantas para labortera-
pia. As cooperativas também doaram 
10 cadeiras de rodas, além de três 
cadeiras de banho. Para o futuro, o 
Sicoob Copesita e a Coopertim pre-
tendem acolher a Casa de Costura e 
a Associação Desportiva da Criança 
e do Adolescente (ADCA). As ações 
vão beneficiar 1.083 pessoas.

SICOOB COPESITA
COOPERTIM
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Incentivo educacional
O grupo Fraternalcoop, integrado pelas co-
operativas Conap, Coopermoda, Coopifor, 
Coopmetro, Coopsev, Copenge, Contracar-
gem, Cultura, Engecoop/MG, Fetranscoop/
MG, Sicoob Coopemg e Uniodonto/BH, co-
locou em prática o projeto Educar para Co-
operar – Jovem. A iniciativa beneficiou 226 
jovens de baixa renda da rede pública de 
ensino de Belo Horizonte e Contagem, com 
auxílio no que se refere à escolha da carreira 
profissional por meio da aplicação de testes 
vocacionais. Além disso, buscou incentivar o 
acesso aos cursos superiores.

Para realizar a ação, 21 voluntários prepara-
ram um ciclo de palestras para os alunos do 
Programa Aprendiz da Rede Cidadã, aplican-
do ainda os testes vocacionais. Aliada à pro-
posta, também foi realizada uma caminhada 
ecológica de 10 km no percurso do Riacho 
das Pedras, em Brumadinho, como um mo-
mento de integração e bem-estar entre as 
cooperativas. 

CONAP 
COOPERMODA 
COOPIFOR 
COOPMETRO 
COOPSEV 
COPENGE 

COTRACARGEM 
CULTURA 
ENGECOOP-MG
FETRANSCOOP/MG 
SICOOB COOPEMG 
UNIODONTO/BH 

Atitudes que aquecem o coração
A Copetro idealizou um projeto de Ajuda ao Próximo com o apoio de cinco vo-
luntários. Após mapear as oportunidades de atuação, duas ações foram de-
finidas. A primeira contemplou a aquisição de cobertores para doação a pes-
soas em situação de rua e cerca de 50 idosos que moram no Lar Maria Clara, 
em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa também 
proporcionou a aquisição de uma cama para um membro da comunidade.

Para complementar, a Copetro ainda doou cheques no valor de R$ 800 para 
30 instituições beneficentes do Estado, como asilos, creches e hospitais. No 
total, as ações geraram benefício para 351 pessoas.

COPETRO
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Sustentabilidade e 
desenvolvimento 
O Dia C do Sicoob Aracoop valorizou 
novamente uma das principais ativida-
des econômicas da cidade de Morada 
Nova de Minas, na região central do 
Estado. Em parceria com o Sistema 
Ocemg, Sebrae-MG e Sicoob Confe-
deração, a cooperativa desenvolve um 
projeto de longo prazo para alavancar 
negócios locais de origem familiar. O 
foco é ampliar o mercado consumidor 
de tilápia e fortalecer parcerias. 

Em andamento há um ano e com previ-
são de ações de acompanhamento até 
2025, o projeto usa recursos geren-
ciais variados para estruturar o setor. 
Um deles é a análise Swot, que possibi-
lita apontar todos os entraves a serem 
tratados para constituir um ambiente 
promissor para a venda dos peixes. 
Além de buscar soluções para outras 
áreas, os 40 voluntários responsáveis 
pela ação vêm fomentando a cultura 
do pensamento coletivo dos pescado-
res em relação à atividade. O projeto 
beneficiará mil pessoas na região.

SICOOB ARACOOP

Bate-papo com os jovens
O Dia C 2019 da Alicerce ganhou for-
ma de aprendizado, por meio de um ba-
te-papo descontraído com os alunos 
do turno da manhã da Escola Estadual 
Monte Sinai, em Esmeraldas. Por meio 
de dinâmicas e palestras, psicólogos 
voluntários abordaram temas sobre o 
mundo jovem, considerando assuntos 
como bullying, depressão na adoles-
cência e expectativas sobre mercado de 
trabalho. 

Um clima de abertura e interação moti-
vou a participação dos estudantes. Ao 
final, para marcar as comemorações do 
Dia de Cooperar, os 10 voluntários que 
participaram ativamente da ação ofere-
ceram um saboroso lanche para os es-
tudantes, com direito a mais conversa 
e compartilhamento de experiências. A 
ação beneficiou 250 pessoas.

ALICERCE
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Cidadania e 
Responsabilidade Social 
A Coosuiponte promoveu uma grande 
ação voluntária com foco no atendi-
mento de necessidades da comuni-
dade de Ponte Nova, na Zona da Mata 
Mineira no Dia C 2019. A Praça de Pal-
meiras, cartão-postal da cidade, foi 
palco de várias atrações e serviços 
gratuitos para a população. 

Um time de 15 voluntários organizou 
tudo para que as 500 pessoas que 
participaram das comemorações do 
Dia de Cooperar usufruíssem das ati-
vidades. O resultado foram 20 cortes 
de cabelo, 300 atendimentos de saúde 
com aferição de pressão arterial e tes-
tes de glicose, além de 70 emissões de 
carteiras de identidade. A cooperativa 
também promoveu uma campanha de 
fraldas descartáveis, que rendeu 130 
embalagens do produto.

COOSUIPONTE

Noite Junina
A Unimed Lavras preparou uma 
Noite Junina para celebrar o 
Dia C e ajudar o Lar e Vida Ma-
teus Loureiro Ticle, que presta 
serviços para a comunidade 
de Lavras, na região do Campo 
das Vertentes. 

A cooperativa contou com 22 
voluntários, que trabalharam 
no preparo de caldos, canjica, 
entre outras comidas típicas 
servidas no evento. No pro-
jeto, os voluntários tiveram a 
oportunidade de exercitar os 
valores do cooperativismo, por 
meio do trabalho em equipe, a 
fim de fazer com que a inicia-
tiva fosse possível. No total, 
o Dia de Cooperar da Unimed 
Lavras beneficiou 738 pessoas.

UNIMED LAVRAS
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Engaja mais
Em consonância com o movimento “Mude 1 Hábito”, 
da Unimed do Brasil, a Unimed Guaxupé deu início 
a um programa de ações que incentivam a prática 
de atividade física e melhoria da qualidade de vida. 
Para fomentar o trabalho voluntário, a cooperativa 
criou o “Engaja mais”, direcionado para os colabo-
radores. A iniciativa rendeu excelentes frutos em 
saúde e ajuda para os mais necessitados.

No Dia C 2019, a Unimed Guaxupé promoveu uma 
corrida, que tomou conta das ruas da cidade. Pla-
nejado para receber 300 inscrições, o evento atraiu 
387 participantes. Todos aproveitaram a oportuni-
dade para fazer atividade física e dar a sua contri-
buição voluntária, com a doação total de 255 litros 
de leite. A ação motivou a participação de 63 volun-
tários e auxiliou 550 pessoas da região.

UNIMED GUAXUPÉ

Cooperar para transformar
Ao idealizar a iniciativa “Coopecremt 
em Ação pela Comunidade”, a coo-
perativa promoveu a arrecadação de 
alimentos e outros produtos em be-
nefício de 94 pessoas da Creche das 
Rosinhas, localizada em Belo Horizon-
te. A instituição atende crianças de 1 
a 7 anos.

Para viabilizar a proposta, a coopera-
tiva contou com o suporte de 40 vo-
luntários que se uniram para mobilizar 
cooperados, colaboradores e direto-
res nessa corrente do bem. Como re-
sultado, foram arrecadadas 45 peças 
de vestuário e sapatos, dezenas de 
itens de higiene pessoal, produtos de 
limpeza e alimentos.

COOPECREMT-UFMG
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Construindo alegria
Por meio da ação “Construindo Alegria”, a Unimed 
Andradas beneficiou dois projetos que atendem 
crianças da área rural de Andradas: Sementinha e 
Raio de Sol. A ideia colocou em pauta o bem-estar 
e a saúde da comunidade, reforçando a importância 
de hábitos saudáveis.

Cerca de 50 voluntários organizaram a Caminha-
da Viver Bem. Os participantes doaram alimentos 
para se inscrever e beneficiaram os assistidos pelos 
projetos. Ao todo, 200 pessoas marcaram presença 
na caminhada, que angariou 360 litros de leite e 20 
achocolatados. 

Além da doação aos dois projetos, as crianças as-
sistidas receberam um kit de frutas, um livro de ati-
vidades informativo e se divertiram nas atividades 
lúdicas propostas pela equipe de voluntários, que 
levou também muitas guloseimas aos pequenos. 
Entre participantes da caminhada e as 85 crianças 
das duas entidades atendidas, a ação beneficiou 
285 pessoas.

UNIMED ANDRADAS 

Nossas Ações, Herança 
para o Futuro
Por meio do projeto Nossas Ações, Herança 
para o Futuro!, a cooperativa reuniu parceiros 
em diversas ações como doação de 2.303 pa-
cotes de fraldas geriátricas e 10 pacotes de 
lenços umedecidos, e itens de acessibilidade. 
Com a campanha Eu Ajudo na Lata, foram ar-
recadados 1.294kg de lacres de alumínio em 
1.959 garrafas pets, que foram trocados por 19 
cadeiras de rodas. Também foram arrecada-
dos 257 kg de alimentos não perecíveis. Itens 
que foram distribuídos conforme a necessi-
dade de cada uma das instituições: Lar São 
José SSPV, em João Monlevade; Lar Vicentino 
São José, em Nova Era; Associação de Pro-
teção aos Idosos Carentes, de Dom Silvério; 
Lar São Vicente de Paulo, em Dionísio; Abrigo 
São Judas Tadeu, em São Domingos do Prata; 
Asilo da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
em Alvinópolis; Asilo Pinto, em Rio Piracica-
ba. Associação de Pais e Amigos Excepcionais 
(APAE’s), de Alvinópolis, Nova Era, São Domin-
gos do Prata, João Monlevade, Bela Vista de 
Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo e Dom Sil-
vério; Paróquia São Gonçalo, e São Gonçalo 
do Rio Abaixo. 

Em João Monlevade também foram planta-
dos na Praça da Paz, 104 mudas. As ações de 
voluntariado cooperativista realizadas pela 
Unimed João Monlevade beneficiaram 91.418 
pessoas.

UNIMED JOÃO MONLEVADE

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG74



Aquecendo Corações 
Arrecadar junto à comunidade aga-
salhos, cobertores e itens de higie-
ne pessoal foi o foco da Campanha 
do Agasalho: compartilhar é coo-
perar, realizada pelas cooperativas 
Cecref, Sicoob Creditábil, Sicoob 
Crediserv e Sicoob Coopercorreios 
que, com apoio de 50 voluntários, 
beneficiaram as instituições Cida-
de Ozanam, em Belo Horizonte, e 
Lar dos Idosos Santa Luzia de Ma-
rillac, em Juiz de Fora.

CECREF 
SICOOB CREDITÁBIL 
SICOOB CREDISERV
SICOOB COOPERCORREIOS

Ação solidária
A Tupicred realizou uma ação vol-
tada para atender as demandas da 
Casa Lar de Carandaí. A institui-
ção abriga 10 crianças retiradas 
do convívio familiar judicialmente.

Para levar alegria para esses pe-
quenos, a cooperativa fez uma 
campanha interna que mobilizou 
80 voluntários para doações de 
leite, achocolatado, biscoitos, 
roupas e calçados infantis. O re-
sultado foi positivo, com 120 qui-
los de alimentos e mais 300 peças 
de roupas e de calçados angaria-
dos. Tudo foi entregue para a insti-
tuição no Dia C.

TUPICRED 
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Carinho aos idosos
Inspirada pelo belo trabalho desenvolvido 
pelo Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, 
em Botelhos, a Codepar idealizou o projeto 
Contribuindo para o Bem-Estar dos Idosos. 
Por meio de 28 voluntários engajados com 
o Dia de Cooperar, a cooperativa entrou em 
contato com a instituição para avaliar suas 
principais demandas. 

Ciente da principal necessidade do lar, ligada 
à adequação e aprimoramento da infraestru-
tura física, a cooperativa investiu na compra 
de 15 barras de apoio e três placas de impac-
to, instaladas em três banheiros da institui-
ção. A iniciativa proporcionou mais segurança 
para 86 idosos do Lar.

CODEPAR

Sorrir mais faz bem
Unimed e Uniodonto Juiz de Fora realizaram jun-
tas o projeto Sorrir Mais Faz Bem. A iniciativa 
ressaltou a importância da prevenção à saúde 
através do autocuidado, além de estimular hábi-
tos saudáveis e multiplicar conhecimentos. Com 
o apoio de 28 voluntários e parceiros, foi mon-
tada uma grande estrutura em uma das princi-
pais avenidas da cidade para que as cooperati-
vas atuassem levando informação e serviços de 
saúde. 

Durante o evento, que beneficiou 220 pessoas, 
foram realizadas 119 aplicações de bochecho 
com flúor e distribuídos 100 panfletos de orien-
tação de higiene bucal, bem como balões para 
as crianças. Também foram realizadas 123 abor-
dagens relacionadas à orientação nutricional e 
mudança de hábitos, com foco na redução do 
consumo de sódio e açúcar nas refeições. Os 
participantes receberam ainda frutas, sal de er-
vas e squeezes, visando reduzir o consumo de 
copos descartáveis.

UNIMED JUIZ DE FORA 
UNIODONTO JUIZ DE FORA 
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Juntos podemos mais
Em 2019, as cooperativas Capul, Coagril, Sicoob 
Credigerais e Sicoob Noroeste de Minas organi-
zaram o projeto intercooperativo Juntos Pode-
mos Mais. O objetivo foi beneficiar a Associação 
Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania (Au-
dec), que acolhe adolescentes de 14 e 17 anos, 
em Unaí. 

Com o apoio de 110 voluntários, as cooperativas 
atuaram para divulgar o trabalho desenvolvido 
pela entidade beneficente e mobilizaram a co-
munidade para contribuir com doações. Como 
resultado, arrecadaram cerca de 1,6 tonelada 
de alimentos não perecíveis, além de duas ces-
tas básicas completas e centenas de itens de 
higiene e produtos de limpeza. Para entregar os 
itens na instituição, os voluntários organizaram 
um delicioso café da manhã, com muitas brin-
cadeiras e guloseimas. A previsão é que o inves-
timento no projeto totalize R$ 20 mil, que serão 
revertidos na compra de equipamentos e uten-
sílios para a instituição até o final do semestre, 
beneficiando 300 pessoas.

CAPUL 
COAGRIL 
SICOOB CREDIGERAIS 
SICOOB NOROESTE DE MINAS 

União que rende frutos
A Coopacer, Coopadap e Sicoob Credisg se 
uniram na criação de um projeto de intercoo-
peração em benefício da Escola Hermenegil-
do José de Oliveira, localizada no distrito de 
Guarda dos Ferreiros, em São Gotardo. 

Com o objetivo de arrecadar fundos para a 
escola, 130 voluntários organizaram uma Fei-
joada do Bem no Parque de Exposições. O 
evento, além de oferecer uma saborosa refei-
ção, também proporcionou um divertido en-
contro com música, bingo beneficente e mui-
ta interação entre os participantes. A renda 
arrecadada com a venda dos 2.500 ingressos 
foi revertida em benfeitorias para a escola. A 
iniciativa beneficiou 1.400 pessoas.

COOPACER 
COOPADAP 
SICOOB CREDISG
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Unidos para transformar
O Sicoob Coopemata realizou o Adote uma Escola com 
a Gente em Cataguases e campanhas de doações em 
vários municípios. As ações beneficiaram, ao todo, 2.934 
pessoas e contaram com o apoio de 706 voluntários nos 
12 Postos de Atendimento (PA) da cooperativa. Em par-
ceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ca-
taguases, foi possível atuar para promover melhorias 
estruturais em três escolas da cidade: Escola Municipal 
Carmelita Guimarães, Prefeito José Esteves e Darcília 
Guimarães. O custo estimado das obras nas escolas fi-
cou em torno de R$ 20mil, integralmente financiado por 
meio de doações.

O Centro Cultural do Sicoob Coopemata também inte-
grou as ações realizando a 2ª Gincana da Cooperação. A 
iniciativa arrecadou doações para as instituições: Cre-
ches SOS, Associação Fraterna de Assistência aos Ne-
cessitados, Escola Municipal Vigário Casemiro, Apae, 
Obra Unida Lar São Vicente de Paulo e Hospital de Cata-
guases. Foram arrecadados aproximadamente 275 itens, 
além de mil reais em dinheiro. 

Cada PA do Sicoob Coopemata promoveu uma cam-
panha específica, que angariou 5.646 itens de vestuá-
rio, alimentação, fraldas, produtos de limpeza e higiene. 
Como resultado, foram beneficiados o Projeto Sombra 
e Água Fresca, em Leopoldina, a Escola Estadual Dona 
Judite de Mendonça, em São João Nepomuceno, o Asi-
lo Lar Ozanam, em Muriaé, a Comunidade Maranathá e 
Casa de Acolhida de Mulheres com Dependência Quími-
ca, em Ubá; o Lar dos Velhinhos, em Viçosa, o Asilo Lar 
São João Batista, em Visconde do Rio Branco, o Hemo-
minas e Abrigo Santa Helena, em Juiz de Fora; o Lar Fre-
derico Ozanam, em Barbacena; o Projeto Roda Moinho, 
em Conselheiro Lafaiete, e a Casa de Acolhida Padre 
Eustáquio, em Belo Horizonte e Contagem.

SICOOB COOPEMATA

Muitos sorrisos
Pegue seu Melhor Sorriso e Doe foi a ação 
escolhida pela Coopbancários para o Dia C 
2019. A cooperativa arrecadou donativos em 
benefício da Casa de Apoio Estrelas sulense, 
situada em Uberlândia e que atende a pa-
cientes em tratamento de câncer das cida-
des vizinhas, beneficiando 1.000 pessoas. 

Oito voluntários abraçaram a ação e conse-
guiram arrecadar 100 quilos de alimentos, 
500 fraldas geriátricas, 10 caixas de leite, 
além de leites especiais e dezenas de cober-
tores. A iniciativa arrecadou também recur-
sos financeiros, utilizados para a compra de 
um freezer, também doado à entidade.

COOPBANCÁRIOS
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Corações aquecidos
Com a campanha Sicoob Credipon-
tal Aquece seu Inverno, a coopera-
tiva traçou como objetivo recolher 
um grande número de agasalhos 
para beneficiar a instituição Filhos do 
Céu, que auxilia famílias carentes em 
Ituiutaba.

Para ampliar o alcance da ação, 50 
voluntários se engajaram na cam-
panha com a proposta de mobilizar 
toda a cidade em prol da solidarieda-
de e amor ao próximo. O projeto teve 
como retorno uma arrecadação de 
cerca de 200 peças, que beneficia-
ram 40 pessoas.

SICOOB CREDIPONTAL

Juntos para cooperar
O Sicoob Credipinho realizou o projeto Juntos So-
mos Mais. A proposta mobilizou colaboradores e co-
munidades de João Pinheiro, Cana Brava, Luizlândia 
do Oeste, Brasilândia de Minas, Dom Bosco e Bonfi-
nópolis de Minas - cidades onde a cooperativa possui 
Postos de Atendimento. Ao todo, 130 voluntários se 
engajaram no projeto, que beneficiou 150 pessoas de 
entidades sociais situadas nas cidades participantes.

Cada localidade organizou de forma especial o seu Dia 
de Cooperar. No Abrigo Santana, de João Pinheiro, 
foi oferecido um delicioso almoço, com refrigerante 
e sorvetes, e a música ficou por conta de um anima-
do sanfoneiro e violeiro. Já no Abrigo São Vicente, de 
Bonfinópolis, durante uma tarde foram oferecidos 
lanches e sessão de beleza. Ambos receberam ainda 
doação de chinelos e fraldas. Os demais PAs organiza-
ram um dia recreativo, com várias brincadeiras e gu-
loseimas para as crianças das creches beneficiadas.

SICOOB CREDIPINHO
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Consciência social 
e ambiental
Inspirado pela promoção do bem-estar 
social, práticas sustentáveis e estímulo 
ao voluntariado, o Sicoob Credichapada 
atuou em três frentes: plantio de mudas 
frutíferas, arrecadação de donativos e 
cavalgada beneficente. Como resultado, 
foi possível beneficiar 110 pessoas dire-
tamente. 

A iniciativa contou com o apoio de 78 
voluntários que viabilizaram a realização 
dos três projetos. Em Chapada Gaúcha, 
foram plantadas 100 mudas de árvores 
frutíferas no espaço agrícola da Coope-
rativa Escolar União (Unicoop), contri-
buindo com as boas práticas ambientais 
e fomento à conscientização acerca da 
preservação da natureza. 

Em São Francisco, foram doados 500 
quilos de alimentos ao Asilo, Hospital e 
Casa do Menor, arrecadados na troca 
por ingressos para participar de pales-
tras. Em Urucuia, foi realizada a II Ca-
valgada beneficente, que contou com 
diversas atrações culturais e de lazer. O 
evento arrecadou R$ 1.500,00 doados à 
Apae da cidade.

SICOOB CREDICHAPADA

Comitê do Bem
Três frentes de atuação foram concretiza-
das pelo “Comitê do Bem”, idealizado pela 
Unimed Federação Minas no Dia C 2019. Por 
meio de um grupo de 250 voluntários, que 
leva o mesmo nome da ação, foi possível be-
neficiar 100 pessoas de três instituições de 
Belo Horizonte. 

Para a Fundação Sara, casa de apoio para 
crianças e familiares que estão em trata-
mento contra o câncer, foram doados R$ 
1.700,00 convertidos em brinquedos. O Lar 
Fraternidade Irmão Fábio, que abriga crian-
ças sob proteção do conselho tutelar, re-
cebeu dezenas de roupas, sapatos e outros 
itens para contribuir com o bazar. Já o Lar 
Senhor Bom Jesus, que abriga idosos, re-
cebeu fraldas geriátricas e itens de higiene 
pessoal. No dia da entrega no asilo, houve 
ações de integração e lazer entre voluntá-
rios e moradores.

UNIMED FEDERAÇÃO MINAS
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Inclusão, ação e 
solidariedade
No Dia C 2019, a Coopama atuou con-
tribuindo tanto para a valorização do 
trabalho de ressocialização de pre-
sidiários, quanto para o aumento da 
rentabilidade com as hortaliças plan-
tadas e vendidas pelo Lar São Vicente 
de Paula, em Machado. O projeto Ami-
gos da Melhor Idade contou com a 
mão de obra dos detentos, numa par-
ceria com o sistema prisional da cida-
de, para auxiliar no cultivo das horta-
liças do lar, que atualmente atende a 
43 idosos.

Com o apoio de 134 voluntários, a 
horta foi ampliada com 11 novos can-
teiros de diferentes hortaliças, que 
vão gerar um aumento de 30% com a 
produção. Para divulgar o trabalho e 
apresentar a horta para a comunidade 
local, foi organizada uma festa junina. 
Toda a renda foi revertida para o Lar 
São Vicente de Paula.

COOPAMA

Apaixonados pelo Bem
Na expectativa de alcançar os excelentes 
resultados obtidos no ano anterior, o Sicoob 
Credicapi deu continuidade ao projeto do 
Dia C e reeditou a “Feijoada Apaexonados”. A 
iniciativa buscou arrecadar fundos para via-
bilizar a construção de uma nova sede para a 
Apae de Capitólio. 

Para organizar a feijoada, 55 voluntários 
abraçaram a iniciativa, que foi realizada em 
um centro de eventos da cidade e contou 
ainda com a apresentação de um cantor lo-
cal. Com a mobilização dos colaboradores, 
cooperados e comunidade, foram vendidos 
700 ingressos. A renda de R$ 9.000,00 anga-
riada com o evento foi revertida para a Apae, 
beneficiando 55 pessoas.

SICOOB CREDICAPI 

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 81



Cooperar... assim se faz melhor
Por meio da ação “Cooperar... Assim se faz 
melhor!”, a Coopeg marcou sua participa-
ção no Dia C 2019 com uma iniciativa em 
prol do Lar São Vicente e da Vila Vicentina, 
instituições que atendem a idosos em Gua-
xupé. 

Para auxiliar as duas entidades, 213 vo-
luntários se empenharam em uma grande 
campanha de arrecadação de alimentos 
e produtos de higiene pessoal. A iniciativa 
mobilizou a comunidade e arrecadou 2.034 
itens, doados às instituições. A iniciativa 
beneficiou 93 pessoas diretamente.

COOPEG

Distribuindo amor
O Sicoob Credcam reuniu colaboradores 
de seus Postos de Atendimento (PAs), em 
Campos Gerais e Campo do Meio, para 
uma campanha de arrecadação de fraldas 
geriátricas e produtos de higiene pes soal 
em benefício de três Vilas Vicentinas e 
duas Apaes locais. Com o apoio de 37 vo-
luntários, foi possível angariar 477 fraldas 
geriátricas e itens de higiene pessoal. 

Em Campos Gerais, foi organizada uma 
animada festa junina para marcar a en-
trega das doações à Vila Vicentina. A Apae 
da cidade também foi beneficiada com as 
doações. Em Campo do Meio, o projeto 
também beneficiou a Apae e um asilo, que 
recebeu um delicioso café da tarde para 
comemorar o sucesso da iniciativa. Já no 
distrito de Córrego do Ouro, a Vila Vicen-
tina recebeu, em clima de festa, os itens 
arrecadados na campanha. Ao todo, 200 
pessoas foram beneficiadas.

SICOOB CREDCAM 
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Feijoada do Dia C
Parceiro há três anos da Santa Casa de 
Misericórdia de Guapé, o Sicoob Credi-
guape realizou novamente uma grande 
feijoada beneficente. A 3ª Feijoada do 
Dia C, assim como nos anos anteriores, 
buscou arrecadar recursos para auxiliar 
o hospital municipal em suas despesas 
mais urgentes.

Quarenta voluntários se juntaram para 
promover o evento na cidade, que pro-
porcionou uma noite agradável e diver-
tida a todos que participaram e se com-
prometeram com a causa. A iniciativa 
foi um grande sucesso e teve 400 con-
vites vendidos, totalizando R$ 8.000,00 
arrecadados em prol da instituição de 
saúde. Com o projeto, 15 mil pessoas 
serão beneficiadas.

SICOOB CREDIGUAPE

Unidos pelo amor
Com o projeto Solidariedade Gera Amor - Arraiá 
Solidário Sicoob Credivaz, foram arrecadados re-
cursos para colaborar com a construção do Hos-
pital do Câncer do Noroeste de Minas, em Unaí. O 
novo hospital ficará situado a 200km de distância 
de Vazante, distância consideravelmente menor 
para os pacientes em tratamento, que atualmen-
te são obrigados a se deslocar até Barretos, no 
interior de São Paulo, para tal finalidade. 

A ação, que beneficiou 2.000 pessoas, contou 
com o apoio de 68 voluntários em seu planeja-
mento, divulgação e realização. Na ocasião, fo-
ram oferecidas comidas típicas, bingo solidário e 
diversas atrações. O evento teve a participação 
de 600 pessoas e arrecadou um montante equi-
valente a R$ 22.294,00.

SICOOB CREDIVAZ
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Corrente do bem
Várias ações e um único propósito: contribuir com 
instituições beneficentes de Uberaba e estimular 
o voluntariado. Foi assim que surgiu a campanha 
“Juntos somos melhores”, promovida pela Certrim, 
com o apoio de 120 voluntários. As atividades da 
cooperativa arrecadaram um montante equivalen-
te a R$ 100 mil, que beneficiaram 1.500 pessoas.

No 2º Leilão Misto do 17º Encontro de Bons Negó-
cios da Certrim, foram angariados recursos para o 
Hospital Dr. Hélio Angotti. Houve também o Leilão 
da Solidariedade em benefício da Creche Rouxinol 
e do Asilo Lar da Esperança. As ações foram en-
cerradas com um grande show beneficente, com 
renda revertida para os Hospitais da Criança e Dr. 
Hélio Angotti. Além disso, a cooperativa promove 
também, de forma contínua, a Feira do Produtor 
Rural da Certrim, com o objetivo de fomentar os 
negócios dos produtores rurais da região, viabili-
zando a oferta de produtos de qualidade com me-
lhor preço.

CERTRIM

Elo de solidariedade
Mais uma vez, cinco cooperativas de Governador Valada-
res, integrantes do Elo Cooperativista Social (Ecoos), or-
ganizaram uma bela ação no Dia C. Dessa vez, a iniciativa 
proposta foi o “Arraial cooperativo e campanhas sustentá-
veis nas cooperativas”. O objetivo foi comemorar as ações 
estratégicas de cooperação do grupo, além de promover o 
lançamento de ações de coleta sustentável contínuas em 
todas as cooperativas.

No total, 732 voluntários se dedicaram a organizar o even-
to, que contou com o Concurso Musical GV Canta Coope-
rativismo III, bingo, quadrilha, música, além das tradicio-
nais barraquinhas de comidas típicas, organizadas pelas 
instituições beneficiadas: Acolhe Vida, Associação Santa 
Luzia, Cidade dos Meninos, Dona Zulmira, Missão Vida e o 
Lar dos Velhinhos. O evento teve arrecadação de R$ 20 
mil, destinados integralmente às entidades, contemplan-
do 748 pessoas diretamente.

COAPERIODOCE 
SICOOB AC CREDI 
SICOOB CREDIRIODOCE 
UNIMED GOVERNADOR VALADARES 
UNIMED INTRAFEDERATIVA
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Veja um mundo melhor
O projeto contínuo do Sicoob Co-
opacredi “Veja um Mundo Melhor” 
proporciona a crianças da rede pú-
blica de ensino, acesso a consultas 
oftalmológicas e a óculos, quando 
necessário. A iniciativa surgiu há 
três anos ao ser constatado que 
diversas crianças carentes não ti-
nham acesso nessa área. Ciente de 
que enxergar bem impacta não só 
no aprendizado, como também nas 
relações sociais, a cooperativa des-
de então vem investindo no projeto 
para ajudar a mudar essa realidade. 

Em 2019, houve a adesão de 55 vo-
luntários, que auxiliaram na triagem 
de 834 alunos de Serra do Salitre 
e Patrocínio, com idades entre 4 e 
10 anos. Destes, 120 passaram por 
consulta com o médico oftalmolo-
gista parceiro da ação, sendo que 56 
receberam óculos, doados por uma 
ótica local.

SICOOB COOPACREDI

Ligados no meio ambiente
A Cooperbom definiu como meta para o 
Dia C 2019 estimular a conscientização 
ambiental da comunidade de Bom Suces-
so, por meio da difusão do conhecimento 
e da propagação de práticas sustentáveis.

Com o apoio da Polícia Ambiental e de 
cinco voluntários, a cooperativa disponi-
bilizou um espaço em sua sede com pro-
fissionais que, além de tirar dúvidas sobre 
temas ligados ao meio ambiente, fizeram 
a distribuição de 200 mudas nativas. Na 
data, houve ainda o recolhimento de gar-
rafas pet, que foram doadas para recicla-
gem na cidade. O projeto beneficiou 70 
pessoas.

COOPERBOM  
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Iluminando vidas
Cinco cooperativas unidas em prol de um grande obje-
tivo: gerar mais autonomia à Santa Casa de Misericórdia 
de Piumhi, impactando receita e custos. Assim foi criado 
o projeto “Sicoob ilumina Santa Casa de Piumhi”. A ini-
ciativa buscou arrecadar recursos para a construção de 
uma usina de energia fotovoltaica no hospital, fazendo 
com que os atuais R$ 25 mil mensais gastos com a con-
ta de luz possam ser direcionados a outras melhorias na 
instituição.

A campanha só será encerrada quando a meta de arre-
cadação de R$ 1 milhão for batida. Para isso, várias ações 
vêm sendo desenvolvidas para estimular as comunida-
des nas quais as cooperativas estão inseridas a contri-
buir de forma periódica. Duas contas foram abertas para 
receber as doações. A ideia mobilizou 920 voluntários, 
em prol de 108 mil pessoas que usam os serviços do hos-
pital. Nas cidades de Piumhi, Pimenta, Córrego Fundo, 
Capitólio e São Roque de Minas houve carreatas e oferta 
de diversos serviços de saúde, beleza e lazer, com o ob-
jetivo de divulgar a campanha.

SICOOB CREDIALTO 
SICOOB CREDICAPI 
SICOOB CREDIFOR 
SICOOB CREDIPIMENTA 
SICOOB SAROMCREDI

A força da intercooperação
Oito cooperativas de Uberaba se uniram com o ob-
jetivo de fazer a diferença na vida das pessoas. Com 
esse propósito, idealizaram o projeto Intercoopera-
ção Uberaba: Cooperação em Tudo, com o envolvi-
mento de 130 voluntários. A proposta foi beneficiar 
a Unidade de Atenção ao Idoso (UAI) e mais quatro 
instituições de caridade do município, a partir de 
orientações jurídicas, educação financeira, cuidados 
com a saúde e atividades de integração para pesso-
as da terceira idade.

Para alcançar o objetivo, foi organizado um dia de 
atrações gratuitas na cidade, com o oferecimento 
de vários serviços. Centenas de idosos que pas-
saram pelo local tiveram acesso a todos os serviços 
médicos, odontológicos, jurídicos e de lazer disponi-
bilizados pelas cooperativas. Além disso, houve uma 
grande ação de arrecadação de alimentos e produ-
tos de higiene que resultou em 1.200 quilos de ali-
mentos, 50 pacotes de fraldas geriátricas e 110 cre-
mes dentais, destinados às instituições sociais. As 
ações beneficiaram 500 pessoas diretamente.

C.T.A.V.R.G 
COMOAUTO 
SICOOB CREDICOPA 
SICOOB CREDIMED 

UBERVAN 
UNIMED UBERABA 
UNIODONTO UBERABA
UNICRED PROGRESSO
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Unidos pela solidariedade
Idealizado pelo Sicoob Credicope, o Proben Social - Pro-
dutos com Benefício Social movimentou não só a matriz, 
como os 11 Postos de Atendimento (PAs) da cooperativa, 
nas cidades de Conselheiro Pena, Goiabeira, Cuparaque, 
São Geraldo do Baixio, Alvarenga, Itanhomi, Tarumirim, 
Resplendor, Itueta, Aimorés e Santa Rita do Itueto. Cada 
PA arrecadou recursos, alimentos e produtos de higiene 
para contribuir com as 11 entidades beneficentes cadas-
tradas no projeto.

Com o apoio de 160 voluntários, foram organizadas car-
reatas para divulgar a ação e mobilizar as comunidades. 
A adesão foi significativa, simbolizada pela arrecadação 
de mais de R$5 mil reais e centenas de alimentos e pro-
dutos de higiene, doados a entidades sociais locais, em 
prol de 484 pessoas. Além do Proben Social, a cooperati-
va realiza também uma ação contínua em que destina um 
percentual da venda de diversos produtos à entidade de 
escolha do comprador.

SICOOB CREDICOPE

Abraçando várias causas
O Sicoob Nossocrédito realizou cinco grandes ações que mostraram a 
força do voluntariado cooperativista. O projeto Obra Santa Tereza, loca-
lizado em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, recebeu doações 
diversas em benefício de 564 pessoas, oriundas de famílias carentes, em 
fase de gestação e sem condições para o enxoval dos bebês. Por um ano, 
a cooperativa doará materiais para a confecção de roupas, cobertores, 
toalhas, banheiras, mamadeiras, chupetas e itens de higiene. Mais de R$20 
mil em tecidos e malhas já foram investidos; bem como 4,4 mil unidades 
de fraldas. Além disso, a cooperativa atuou na pintura da instituição e 
na compra de móveis novos. Também em São Sebastião do Paraíso, 98 
voluntários se sensibilizaram com a Escola Municipal Campos do Amaral 
e doaram uma impressora multifuncional laser, necessária para a impres-
são de provas e exercícios da escola.

Uma segunda ação beneficiou 5 mil pessoas na cidade de Passos, em 
parceria com diversas instituições locais, por meio do incentivo à coleta 
seletiva. A população recebeu, em forma de ímãs de geladeira, informa-
ções sobre como fazer a correta separação dos resíduos domésticos. Os 
voluntários que integraram a ação saíram de porta em porta, visitando 
170 residências e unidades comerciais da cidade, para compartilhar as 
informações. 

Outra ação realizada foi o projeto Associação Mãe Divina Providência 
(AMDP), na cidade de Pratápolis, entidade que oferece aulas de reforço 
e outras atividades para crianças de seis a 15 anos. Com o auxílio dos 
voluntários, a cooperativa doou R$ 20 mil para edificar o muro da insti-
tuição, beneficiando 300 pessoas. Para celebrar a realização da obra foi 
organizado um café de confraternização com as crianças e jovens aten-
didos pela AMDP. Os 60 idosos do Lar São Vicente de Paula, na cidade de 
São Tomás de Aquino, também foram contemplados com as ações do Dia 
C. Foram doados R$ 4.714,00 ao local, utilizados para a compra de quatro 
andadores, quatro colchões piramidais casca de ovo solteiro, quatro ca-
deiras de banho, quatro cadeiras de rodas e quatro muletas. Na entrega 
dos itens, um café da manhã festivo e cheio de histórias corou a ação. Ao 
todo, 307 voluntários atuaram nos projetos do Dia C da cooperativa.

SICOOB NOSSOCRÉDITO
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Cooperar, compartilhar e acolher
Expocaccer, Sicoob Credicopa e Unimed Pa-
trocínio idealizaram o projeto “Cooperar, 
Compartilhar e Acolher”. O objetivo foi aten-
der à demanda específica das famílias caren-
tes que passam por tratamento no Hospital 
do Câncer Dr. José Figueiredo, em Patrocí-
nio. Cientes de que o hospital faz uma doa-
ção mensal aos pacientes mais necessitados, 
as cooperativas se uniram para viabilizar essa 
iniciativa. 

Para isso, contaram com a ajuda de seis vo-
luntários que mobilizaram cooperados, fa-
miliares e colaboradores por meio de ações 
como bingo beneficente, curso de degusta-
ção de café e estímulo a doações voluntárias. 
Para celebrar o sucesso do projeto, foi reali-
zada uma festa julina, recheada de comidas tí-
picas e muita animação no dia agendado para 
a entrega das doações. Foram arrecadados 
6.500 quilos de alimentos, que beneficiaram 
150 pessoas.

EXPOCACCER 
SICOOB CREDICOPA 
UNIMED PATROCÍNIO

Somando esforços
As cooperativas Sicoob Creditril, Sicoob Credi-
copa, Uniodonto, Unipsico, Calu e Sicoob Triân-
gulo se uniram num projeto de intercooperação 
com o objetivo de dar mais visibilidade ao Gru-
po Corrente do Bem, de Uberlândia, que atende 
diversas famílias e instituições beneficentes.

O projeto “Somando Esforços com o Grupo 
Corrente do Bem” contou com o apoio de 380 
voluntários em uma campanha de arrecadação 
de alimentos e roupas. Com o engajamento de 
grande parte da comunidade foram arrecada-
das 87 cestas básicas, dezenas de caixas de lei-
te e cerca de 735 peças de roupas, 20 coberto-
res e 20 lençóis. Houve ainda uma celebração 
especial no Núcleo Social Jesus de Nazaré, com 
um almoço festivo e confraternização entre vo-
luntários e idosos. No total, a ação beneficiou 
500 pessoas. 

CALU
SICOOB CREDICOPA 
SICOOB CREDITRIL 
SICOOB TRIÂNGULO 
UNIODONTO UBERLÂNDIA
UNIPSICO UBERLÂNDIA
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União em prol do próximo
Coccamig e Brasilcoop envolveram 
33 voluntários na realização do Dia C 
2019. O objetivo da campanha foi arre-
cadar recursos para a compra de bis-
coitos para o “Lanche Solidário” e de 
alimentos para a composição de cestas 
básicas para os pacientes atendidos 
pela Associação de Renais Crônicos e 
Transplantados de Varginha e Região.

O resultado da campanha foi positivo, 
e as cooperativas promoveram um lan-
che especial para os pacientes e alguns 
acompanhantes que estavam na sede 
da instituição no dia 4 de julho. Com os 
recursos arrecadados, foram adquiri-
dos 180 quilos de alimentos para ces-
tas básicas doadas para os pacientes 
carentes assistidos. Com a iniciativa, 
135 pessoas foram beneficiadas.

COCCAMIG 
BRASILCOOP

EXPOCACCER 
SICOOB CREDICOPA 
UNIMED PATROCÍNIO

Saúde e alegria
O Sicoob Credisete idealizou o projeto “Manhã re-
creativa - saúde e lazer” junto com seus Postos de 
Atendimento localizados nas cidades de Sete Lago-
as, Baldim, Capim Branco, Inhaúma, Jequitibá, San-
tana de Pirapama, Fortuna de Minas e Prudente de 
Morais. A proposta foi proporcionar uma manhã de 
atividades preventivas, com muita diversão e aten-
ção à saúde para a comunidade de Sete Lagoas. 

A cooperativa organizou, na Praça da Feirinha, uma 
estrutura para atender a crianças, adolescentes e 
adultos, com oferta de diversas ações como cama 
elástica, pinturas artísticas e diversas guloseimas, 
além de aferição de pressão e dicas nutricionais e 
preventivas. A ação contou com o apoio de 144 vo-
luntários e beneficiou 72 pessoas.

SICOOB CREDISETE
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Cooperação e qualidade de vida
Sicoob Lagoacred Gerais, Sicoob Credimonte e 
Coopersam se uniram para realizar um sonho 
antigo do Lar Vicentino da cidade de Santo An-
tônio do Monte: construir um espaço de lazer e 
convivência. 

As três cooperativas se organizaram e, com a 
ajuda de parceiros e 80 voluntários, fizeram um 
grande mutirão solidário que incluiu adequação 
do projeto arquitetônico pré-existente, cap-
tação de recursos e de mão de obra voluntá-
ria para a construção. A obra foi concluída em 
agosto e beneficiou mil pessoas. O espaço re-
cebeu o nome de Espaço de Lazer e Convivência 
Terezinha de Moura, em homenagem a uma se-
nhora muito querida que viveu durante muitos 
anos no Lar. 

SICOOB LAGOACRED GERAIS
SICOOB CREDIMONTE
COOPERSAM

Atenção com a melhor idade
Atentos ao belo trabalho social desenvol-
vido pelo Lar Vicentino Padre Alaor, que 
cuida de idosos em Patos de Minas, o Si-
coob Credicopa e a Unimed Patos de Mi-
nas uniram forças em uma campanha em 
prol da instituição. O projeto contou com 
o engajamento de 126 voluntários e teve 
mobilização intensa junto à comunidade. 

As pessoas foram sensibilizadas e, como 
resultado, foi possível arrecadar 316 litros 
de leite e 132 pacotes de fraldas em prol 
dos 77 moradores do Lar. No dia da entre-
ga das doações, foi oferecido um café da 
tarde para os idosos atendidos pela enti-
dade, com apresentação musical e come-
moração dos aniversariantes de julho.

SICOOB CREDICOPA
UNIMED PATOS DE MINAS
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Julho solidário
O Sicoob Unisaúde Sudeste promoveu uma 
campanha de arrecadação de alimentos não 
perecíveis durante o mês de julho para a Re-
busca Ação Social Evangélica Viçosense, loca-
lizada em Viçosa. A instituição desenvolve um 
importante trabalho socioassistencial e edu-
cacional com foco em crianças e adolescente 
em situação de vulnerabilidade. 

A ação mobilizou 10 voluntários e resultou na 
arrecadação de 383 quilos de alimentos, que 
permitirão a continuidade dos trabalhos reali-
zados pela entidade por um bom tempo, bene-
ficiando 198 pessoas.

SICOOB UNISAÚDE SUDESTE

Envolvimento e carinho
Estreante no Dia de Cooperar, a Coopceug promoveu 
uma ação para beneficiar o Abrigo Rosa Mística, que 
atende idosos na cidade de Eugenópolis. A coopera-
tiva fez um estudo das necessidades da instituição e 
promoveu uma campanha que arrecadou 50 pacotes 
de fraldas, 200 quilos de arroz, 200 quilos de açúcar, 
100 litros de óleo e 120 quilos de feijão, destinados a 
instituição.

A ação envolveu oito voluntários, entre colaborado-
res e cooperados, que viram no Dia C uma oportu-
nidade para ajudar o próximo e exercitar o trabalho 
voluntário. A campanha beneficiou 33 idosos que mo-
ram no local.

COOPCEUG

DIA DE COOPERAR 2019 | SISTEMA OCEMG 91



Desenvolvimento com todos
O Sicoob Credisudeste e seus 23 Postos de Atendi-
mento promoveram ações de solidariedade, engajando 
2.231 voluntários, em benefício de 10.645 pessoas. Em 
Muriaé, foi arrecadado o montante de R$ 10.638,31 para 
a compra de máquinas de lavar e reforma da sala de TV 
da instituição Nosso Lar. Em Alto Caparaó foram anga-
riados 500 quilos de alimentos e 20 pacotes de fraldas 
direcionados para o Lar dos Idosos. Em Alto Jequitibá, 
uma campanha de conscientização e prevenção às dro-
gas envolveu 180 jovens que caminharam pela cidade. 
Em Caiana, os voluntários locais arrecadaram 720 qui-
los de alimentos para famílias carentes.

Em Caparaó, houve doação de 200 pacotes de fraldas e 
resgate das tradições históricas com a ação “Meus avós 
me contaram”. Em Divino, foram arrecadados 1.170 qui-
los de alimentos para 42 famílias da cidade. Em Ervália, 
foram arrecadados R$ 1.520,00 para o Lar dos Idosos 
local. Em Espera Feliz, a campanha rendeu duas tonela-
das de kits de higiene e mais 1,5 tonelada de alimentos 
para a Capsol. Em Patrocínio do Muriaé e Eugenópolis, 
a campanha, em parceria com a Cooepsminasrio, resul-
tou em 600 quilos de materiais de limpeza para a Apae. 
A cidade de Fervedouro recebeu curso de capacitação 
para 60 jovens da guarda mirim e, em Miradouro, a aula 
foi de Educação Financeira para 150 jovens de escolas 
locais. Em Miraí, foram arrecadados 298 pacotes de 
fraldas para o lar dos idosos local. Em Orizânia, mobili-
zação junto à sociedade para estimular o investimento 
e o consumo locais. 

Na cidade de São Sebastião da Vargem Alegre, 80 crian-
ças do Cras tiveram aula de cooperativismo e educação 
financeira. A ação em São Francisco do Glória envolveu 
300 crianças e jovens de escolas e creches na apresen-
tação de trabalhos de valorização do homem do campo, 
com premiação de R$ 300 em poupança para os me-
lhores. Em Ubá, 250 crianças da creche Lupan foram 
beneficiadas com 200 quilos de alimentos e materiais 
de higiene pessoal. Por fim, em Vieiras, a conscientiza-
ção ambiental chegou a 30 jovens do Cras.

SICOOB CREDISUDESTE 
COOEPSMINASRIO
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Educação financeira 
para os pequenos
Pela primeira vez a Cooptek participou do Dia de 
Cooperar e iniciou os trabalhos com uma propos-
ta transformadora para 130 crianças, de oito a 14 
anos, atendidas pelo Projeto Social Filhote Salão do 
Encontro, de Betim. A cooperativa, por meio de 29 
voluntários, promoveu uma palestra aos pequenos 
sobre educação financeira, com ênfase para o uso 
consciente do dinheiro, para a necessidade de pou-
par e ajudar os pais em casa, adotando medidas de 
economia de energia elétrica, água e conservação 
dos materiais escolares.

Após o evento, todos os estudantes receberam um 
kit educação, com mochila e caderno, e também 
aprenderam a construir um cofrinho com material 
reciclado.

COOPTEK

Todo dia é dia de aprender
Quem pensa que o tempo de apren-
der, especialmente sobre finanças, é o 
tempo da juventude, precisa rever seus 
conceitos. Com o intuito de difundir a 
ideia de que aprendizado não tem tem-
po determinado, a Coovall promoveu a 
palestra Finanças na Melhor Idade.

O objetivo foi orientar e tirar dúvidas 
dos idosos sobre o assunto, em prol 
de mais qualidade de vida, com melhor 
utilização dos recursos. A cooperativa 
teve a ajuda de um voluntário na ação, 
que aconteceu na Comunidade Viva e 
no Centro Cultural, ambos localizados 
no Barreiro, em Belo Horizonte. Após o 
evento, um saboroso lanche foi ofere-
cido aos 30 participantes. 

COOVALL
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Bem que aquece
Por meio da “Campanha do Agasalho 2019”, 
idealizada pela Uniodonto Passos, a coope-
rativa conseguiu mobilizar a comunidade e 
colaboradores no Dia C, beneficiando 1.000 
pessoas. A ação contou com 15 voluntários, 
que foram responsáveis pela definição dos 
postos de coleta, recolhimento e triagem 
das roupas para doação. A iniciativa sen-
sibilizou participantes em Passos, Itaú de 
Minas e São Sebastião do Paraíso. Cerca de 
2.500 peças de roupa foram angariadas. 

As doações foram direcionadas a nove ins-
tituições: Apae, Creche Dolores de Queiroz, 
Cantina da Bernadete, Creche Monsenhor 
João Pedro, Cantina do Padre Léo, Alber-
gue Santo Agostinho, Centro de Referência 
de Assistência de Passos, Assembleia de 
Deus do Gama e a famílias carentes. 

UNIODONTO PASSOS 

Cuidados com a beleza
O Sicoob União mobilizou 500 voluntários e uniu 
21 Postos de Atendimento (PAs) no Dia C. Em Raul 
Soares, aconteceu um dia de lazer, com atrações 
como shows, brincadeiras lúdicas, karaokê e distri-
buição de guloseimas. Vermelho Novo promoveu o 
“2º Arraiá do Jiu-Jitsu”, com comidas típicas, dan-
ça, esporte e arrecadação de recursos para a com-
pra de quimonos. São Pedro dos Ferros recebeu os 
voluntários na Casa do Grande Pescador, com um 
delicioso café da manhã e cuidados com a beleza 
para os idosos que vivem no local. Em Sericita, foi 
organizada uma campanha de doação de sangue. 
Em Abre Campo, a Apae da cidade recebeu cestas 
básicas e produtos de limpeza e higiene. Em Santo 
Antônio do Gama, houve rua de lazer com diversas 
atrações aos moradores da cidade. Em São José do 
Goiabal, a manhã também foi de lazer para a terceira 
idade, com café e serviços de saúde. Em Amparo do 
Serra, o Lar dos Idosos recebeu fraldas geriátricas 
e um delicioso café da tarde. Em Dom Silvério, uma 
campanha arrecadou alimentos e itens de utilização 
diária para o Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Em São Miguel do Anta e Canaã, os voluntários vi-
sitaram idosos que não podem mais sair de casa e, 
além da interação, levaram doações. Já em Uru-

cânia, a Apae recebeu os ingredientes para a feijo-
ada beneficente da entidade. Em Araponga, houve 
um café para os idosos do Centro de Referência a 
Assistência Social, além de atividades de dança e 
serviços de saúde. Em Jequeri, foram arrecadadas 
contribuições para o tratamento de Letícia, uma 
criança com Atrofia Muscular Espinhal (AME). Em 
Ponte Nova, houve a realização de uma rua de lazer 
e também doação de fraldas descartáveis para Le-
tícia, em parceria com a Coosuiponte. Em Piranga, 
houve arrecadação de alimentos, produtos de lim-
peza e fraldas geriátricas para os idosos da Casa de 
Caridade São Vicente de Paula. O time de Barra Lon-
ga arrecadou 900 litros de leite para o Hospital do 
Câncer de Muriaé - Fundação Cristiano Varella. Em 
Bom Jesus do Galho, os voluntários participaram do 
Arraiá do Recanto dos Idosos. Porto Firme ofereceu 
um delicioso café da manhã, com brincadeiras e gu-
loseimas, para os alunos da Apae da cidade. Em Rio 
Casca, teve lanche e doação de objetos e produtos 
de higiene para as crianças do Abrigo AME. Em Vi-
çosa, os voluntários doaram material de limpeza e 
alimentos para Casa de Repouso Viçosa. Ao todo, as 
atividades da cooperativa beneficiaram cerca de 20 
mil pessoas. 

SICOOB UNIÃO 
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Doar é um Ato de Amor 
A Coopa e o Sicoob Credicenm uniram esforços 
no Dia C 2019 em prol da solidariedade. Com 
foco no lazer e na prática de exercícios físicos, 
as cooperativas promoveram o projeto Doar é 
um Ato de Amor. Diversas atividades foram rea-
lizadas para a população de Conceição do Mato 
Dentro, com estímulo à doação de alimentos e 
agasalhos. A iniciativa contou com o apoio de 50 
voluntários, que ainda organizaram uma cami-
nhada para a 3ª idade, com percurso de 2km, e 
também uma corrida, com trajeto de 7km. 

Em ambos os eventos, para se inscrever, o par-
ticipante doava alguns dos itens da campanha. 
Além disso, uma rua de lazer foi produzida, com 
várias brincadeiras educativas para as crianças e 
serviços de saúde para os adultos, como exames 
de glicemia, aferição de pressão arterial, além de 
vacinação para cães e gatos, entre outras ativi-
dades. Foram arrecadados 200 agasalhos e cen-
tenas de alimentos direcionados à Secretaria de 
Ação Social para distribuição a famílias carentes 
cadastradas, beneficiando aproximadamente 
100 pessoas.

COOPA 
SICOOB CREDICENM 
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Ampliando horizontes
O projeto contínuo Construindo o Amanhã, reali-
zado pelo Sicoob Credcooper, vem transformando 
a vida dos jovens que integram a Fundação Cidade 
dos Meninos de Caratinga (Funcime). Anualmente, 
cerca de 50 jovens são capacitados para o merca-
do de trabalho com a iniciativa. O curso, em 2019, 
teve duração de 60 horas. 

O projeto este ano contou com o apoio de 20 vo-
luntários. Os alunos da Fundação foram certi-
ficados ao final do programa e o jovem que mais 
se destacou ganhou um contrato de estágio com 
a cooperativa por um ano. Nesta turma, outros 11 
jovens também foram contratados e já estão tra-
balhando. Além disso, o Sicoob Credcooper pro-
moveu um café para apresentar os jovens para 
empresários da região, o que gerou a contratação 
de cinco deles por empresas locais. A cooperativa 
desenvolveu ainda uma ação paralela, que buscou 
incentivar pesquisas sobre cooperativismo. Para 
avaliar os trabalhos, um júri composto por mem-
bros da cooperativa foi instalado. Os vencedores 
receberam, cada um, uma poupança no valor de 
R$400,00. 

Além do projeto Construindo o Amanhã, o Sicoob 
Credcoop ampliou as ações do Dia C e mobilizou 
200 voluntários em prol de 12 instituições benefi-
centes localizadas nas cidades onde a cooperativa 
tem Postos de Atendimento (PA). A matriz e as uni-
dades de Caratinga, Inhapim, Santa Rita de Minas, 
Santa Bárbara do Leite, Ubaporanga, São Sebastião 
do Anta, Vargem Alegre, São Domingos das Dores 
e Piedade de Caratinga se empenharam em várias 
atividades para alcançar bons resultados.

A cooperativa organizou um verdadeiro mutirão de 
solidariedade e promoveu diversas iniciativas como 
rifa, arrecadação de cestas básicas, três feijoadas e 
um feijão tropeiro com venda de convites, além de 
doações financeiras de parceiros. O projeto rendeu 
R$ 10.105,00, revertidos na compra de 550 cestas 
básicas que beneficiaram 2.000 pessoas. 

SICOOB CREDCOOPER 
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Cooperando para crescer
O Sicoob Credimac foi procurado 
pela Escola Municipal Geraldo de 
Assis e pelo Grupo de Capoeira Afro 
Minas para firmar parcerias para a 
realização de projetos sociais. Após 
analisar as duas propostas, a coope-
rativa decidiu unir as duas iniciativas 
em uma só, com o nome “Cooperan-
do para Crescer” - uma proposta 
que está mudando a vida de crian-
ças carentes da cidade de Martinho 
Campos. 

A cooperativa celebrou o Dia C com 
ações de prática de capoeira e rea-
lização de oficinas com psicólogas 
para atendimento às crianças. En-
tre outros resultados positivos, a 
mudança de comportamento dos 
alunos na sala de aula e em casa foi 
um dos pontos comemorados. No 
total, 100 pessoas foram beneficia-
das pela iniciativa, que contou com a 
participação de 60 voluntários.

SICOOB CREDIMAC

Contagiados pelo bem
A Coopernac organizou uma gran-
de campanha e mobilizou toda a 
comunidade de Visconde do Rio 
Branco em prol do Hospital São 
João Batista. Ciente de que o úni-
co hospital da cidade tem passado 
por problemas financeiros, a coo-
perativa promoveu a iniciativa “Fa-
zer o bem sem olhar a quem”.

Para mobilizar a população em prol 
dessa iniciativa, 130 voluntários se 
engajaram na campanha. Além da 
divulgação do projeto, a equipe 
empenhou-se em conversar com 
os cooperados e familiares com o 
intuito de esclarecer a importân-
cia de contribuir com o hospital, 
que tem sobrevivido de doações. A 
iniciativa arrecadou o valor de R$ 
3.000,00, repassado integralmen-
te aos diretores da instituição. O 
projeto beneficiou 200 pessoas.

COOPERNAC 
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Solidariedade certeira
O Dia C 2019 do Sicoob Creditiros foi 
de alegria e solidariedade. E bastou o 
convite para ajudar a Apae da cidade 
de Tiros para que a comunidade se 
envolvesse no almoço beneficente 
programado pela cooperativa.

O evento aconteceu na Praça Santo 
Antônio, na região central da cidade, 
com direito a cardápio especial, músi-
ca ao vivo e apresentação dos alunos 
da Apae. Com a ajuda de 88 voluntá-
rios e apoio total da cooperativa, o 
evento rendeu R$ 7.105,00 para a ins-
tituição que atende 47 alunos. Além 
da matriz, o Posto de Atendimento de 
Matutina também participou da ini-
ciativa.

SICOOB CREDITIROS

Brincar e ser feliz
Levar alegria e diversão a crianças 
carentes de Itabirito. Foi com esse 
propósito que a Cooperito realizou 
o projeto “Cooperação em Elos”, 
na Escola Municipal Laura Queiroz, 
em benefício de 310 pessoas. 

Os 84 voluntários que participa-
ram da ação se empenharam em 
produzir e realizar um dia encanta-
do, com muitos brinquedos, como 
pula-pula e escorregador, ativida-
des lúdicas, pintura facial, música 
e dança, e várias guloseimas como 
cachorro-quente, pipoca e algo-
dão doce. O dia foi, sem dúvida, 
muito especial e repleto de solida-
riedade.

COOPERITO 
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Sou feliz de cara limpa
Ao abraçar o projeto “Sou Feliz de Cara Lim-
pa”, a Copserf estabeleceu como propósito 
contribuir para que crianças, jovens e adul-
tos de Leopoldina não considerem as dro-
gas como opção. Para isso, apoia, há dois 
anos, um projeto que existe na cidade há 
oito, baseado nos pilares do esporte, espiri-
tualidade, artes e conhecimento.

Em 2019, 70 voluntários aderiram à causa e 
contribuíram na organização de um even-
to que contou com palestras em escolas, 
rodas de conversa, teatro, concurso de 
redação, desenho e música, além de vídeo 
de divulgação da campanha. A cooperativa 
produziu ainda adesivos da campanha para 
venda, com a renda revertida para o Grupo 
Levanta de Novo, que trabalha na recupera-
ção de dependentes químicos. A ação bene-
ficiou 3.000 pessoas.

COPSERF 

Cooperar não tem idade
O Sicoob Central Crediminas promoveu uma 
campanha junto aos colaboradores para doação 
de alimentos, fraldas geriátricas, materiais de hi-
giene pessoal e de limpeza para a Casa do Ancião 
da Cidade Ozanam, que funciona no bairro Ipi-
ranga, em Belo Horizonte. 

Motivados, os 200 voluntários que se envolveram 
nas diversas etapas de planejamento e execução 
do Dia C 2019 e garantiram um resultado positi-
vo de arrecadações, com cerca de 1.000 fraldas 
geriátricas e 150 alimentos que compõem a ces-
ta básica. No dia 6 de julho, eles participaram da 
entrega dos donativos e promoveram uma tarde 
festiva na instituição, com direito a show musical 
e lanche especial para os 90 moradores da casa.

SICOOB CENTRAL CREDIMINAS
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O bem que o bem faz
Mais que uma data para exercitar o tra-
balho voluntário, o Dia C da Coopeinf foi 
um momento de união e reflexão para os 
11 voluntários que se engajaram na cam-
panha de 2019. 

A iniciativa beneficiou 38 idosos que mo-
ram no Lar Divina Providência da Socie-
dade São Vicente de Paula da cidade de 
Ipatinga, no Vale do Aço. A cooperativa 
organizou uma campanha para arreca-
dação de fraldas, que rendeu 343 unida-
des entregues ao Lar durante uma visita. 
Sem dúvida, um encontro de integração, 
acolhimento e solidariedade que ficará 
marcado na vida dos participantes.

COOPEINF

Alimentação saudável 
para as crianças 
Cooperserro, Cemil, Sicoob Credicenm e Fe-
coagro Leite Minas se uniram no Dia C 2019 
em uma campanha de conscientização sobre 
a importância do leite e seus derivados para 
uma alimentação saudável e de qualidade. A 
iniciativa, voltada para pais e alunos das cre-
ches do município de Serro, na Região Metro-
politana de Belo Horizonte (RMBH), foi bas-
tante positiva.

As cooperativas firmaram parceria com as 
Secretarias de Educação e Saúde do municí-
pio e os 40 voluntários do projeto promove-
ram um dia de lazer voltado a esse público, 
com brinquedos, palestras infantis e lanches 
especiais com leite e frutas. As 330 crianças 
presentes também receberam um kit com 
folder explicativo sobre o Dia C e a importân-
cia de uma alimentação saudável. 

COOPERSERRO
CEMIL 
SICOOB CREDICENM
FECOAGRO LEITE MINAS
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Felicidade na 
melhor idade
A Unimed Araguari, com o apoio 
de 25 voluntários, realizou o pro-
jeto Felicidade na Melhor Idade 
em prol do Abrigo Cristo Rei. 
Para auxiliar a instituição, foi or-
ganizada uma grande campanha 
de arrecadação de fraldas des-
cartáveis.

No Dia C, o sucesso da campa-
nha foi comemorado com a en-
trega das fraldas arrecadadas 
e um delicioso lanche nutriti-
vo, como forma de incentivar a 
adoção de hábitos saudáveis, 
em prol dos 56 idosos atendidos 
pela instituição. 

UNIMED ARAGUARI

Praça da juventude
Com a participação de 136 voluntários, o projeto da 
Unimed Machado revitalizou a Praça da Juventude, 
onde são desenvolvidos projetos esportivos e cul-
turais, direcionados para a terceira idade, escolas e 
para as famílias da cidade.

Após firmar parceria com a prefeitura local, a co-
operativa contratou um profissional de Arquitetura 
para criar um projeto para o espaço e, após apro-
vado, foi iniciada a obra. Para marcar as comemo-
rações do Dia de Cooperar, a área destinada para 
a atividade de caminhada foi concluída e os muros 
que a circundam foram transformados em espaço 
para a criatividade dos grafiteiros. Assim, o local 
ganhou 35 painéis executados por 30 profissionais 
de grafite. Com a revitalização da praça, 30 mil 
pessoas foram beneficiadas.

UNIMED MACHADO
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Alegria em cooperar
Neste ano, o Dia de Cooperar do Si-
coob Credialp teve a colaboração de 
57 voluntários e mudou a rotina dos 
moradores da cidade Alpinópolis. A 
cooperativa organizou uma rua de 
lazer, com atividades esportivas, cul-
turais, de saúde e beleza, e muita ani-
mação para a comunidade. A iniciativa 
beneficiou 850 pessoas de todas as 
idades nas ações.

Entre os destaques do evento, as 
apresentações circenses deixaram 
as crianças entusiasmadas e felizes. 
Já os idosos também aproveitaram 
os espaços de cuidado com a beleza, 
o que muda não apenas o visual ex-
terno, mas o humor. Paralelamente, a 
cooperativa também promoveu uma 
campanha para arrecadar cobertores 
para famílias carentes da cidade.

SICOOB CREDIALP

Ação de conscientização
O Sicoob Credpit e seus 410 volun-
tários atuaram na conscientização 
da população sobre a necessidade de 
combater a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, por meio de parcerias 
com escolas das redes municipal, es-
tadual e privada das cidades de Pi-
tangui, Conceição do Pará e Curvelo, 
onde a cooperativa tem Postos de 
Atendimento.

O tema proposto foi abordado nas 
salas de aula e gerou uma infinidade 
de projetos educativos que, de for-
ma direta, impactaram um público de 
4.200 pessoas. Para complementar 
a ação, os estudantes se uniram aos 
técnicos do setor de endemias das 
prefeituras onde a cooperativa está 
presente para visitar residências nos 
bairros onde estudam e levar infor-
mação sobre as ações de combate ao 
mosquito responsável por doenças 
como dengue, zica, febre chikunguya 
e febre amarela.

SICOOB CREDPIT
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Compartilhando afeto
Unidos para o amor e dizendo não 
ao preconceito, a Cooprata e 10 
voluntários foram às ruas da cida-
de de Prata para visitar instituições 
que atendem pessoas com doen-
ças mentais.

Colocando em prática o cuidado 
com o outro, no dia 6 de julho, os 
voluntários visitaram a Casa Espí-
rita do Samaritano e conheceram 
como a instituição atua para cuidar 
dessas pessoas. Foi um momento 
de interação que incluiu um deli-
cioso lanche especialmente prepa-
rado para os 12 pacientes assisti-
dos no local.

COOPRATA 

Arraiá do Abrigo
A Coohbcvert atuou para auxiliar e 
aumentar a visibilidade do Abrigo 
Tiradentes. A cooperativa fez uma 
doação de R$ 2.100,00, usada para 
organizar o “Arraiá do Abrigo Tira-
dentes”, que funciona em Tiraden-
tes.

O evento foi realizado em uma área 
em frente à instituição, com aces-
so livre para a população. Vestidos 
a caráter, os idosos entraram no 
clima de festa e confraternizaram 
com os 32 voluntários que estive-
ram no local. O resultado da venda 
das comidas típicas e petiscos nas 
barracas foi totalmente revertido 
para o asilo, que abriga 30 idoso ca-
rentes. Além de propiciar uma tarde 
alegre para os idosos do local, a ini-
ciativa também reforçou o caixa do 
Abrigo.

COOHBCVERT
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Cooperar faz bem
A Coopertruni organizou uma festa junina bem 
animada para alunos e famílias atendidas pela 
Creche Jayme Silva, localizada em Visconde do 
Rio Branco. O local foi todo enfeitado com ban-
deirinhas e a alegria tomou conta da escola, com 
muita diversão e comidas típicas para os alunos e 
suas famílias. 

Um grupo de 10 voluntários trabalhou para fa-
zer do arraiá um evento inesquecível para todos. 
Além de doar todos os alimentos, a cooperativa 
também alugou brinquedos especialmente para a 
ocasião, levando alegria para as crianças. Durante 
a festa, a instituição ainda recebeu os alimentos 
arrecadados pelos voluntários, como mantimen-
tos, produtos de higiene e materiais escolares, be-
neficiando 80 pessoas.

COOPERTRUNI

Corrida da Cooperação
As ruas da cidade de Campina Verde foram 
tomadas por corredores no Dia C 2019. O 
evento promovido pela Agroverde motivou a 
participação de 140 atletas, profissionais e 
amadores, que se inscreveram para a com-
petição e se tornaram voluntários doando 
alimentos. 

A solidária participação dos competidores 
viabilizou uma arrecadação de 100 quilos de 
alimentos, destinados ao asilo da cidade, que 
abriga 40 pessoas. Ao final, todos os atletas 
receberam medalhas especialmente confec-
cionadas para a competição.

AGROVERDE
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Dia de acolhimento
O Sicoob Coocrez fez do Dia C um 
momento de alegria e diversão para 
as crianças que moram na Casa de 
Acolhimento de Araxá, por meio de 
um dia de lazer. Com a participação 
de 35 voluntários, paralelamente, a 
cooperativa fez uma campanha para 
arrecadar alimentos para outra ins-
tituição da cidade, a Casa do Cami-
nho.

A festa na Casa de acolhimento foi 
realizada em junho, com a partici-
pação dos funcionários que fizeram 
quitandas e guloseimas. Todos os 
assistidos receberam presentes. Já 
a arrecadação de alimentos resul-
tou na coleta de 1,7 toneladas de fei-
jão e 330 quilos de óleo, atendendo 
às demandas da Casa do Caminho. 
Com as ações foi possível beneficiar 
500 pessoas.

SICOOB COOCREZ

Costurando histórias 
A Unimed Três Vales promoveu um 
projeto especial para as instituições 
Aprender Produzir Juntos (APJ), que 
assiste mulheres de uma comunidade 
carente da periferia de Teófilo Otoni, e o 
Mulheres Livres da Violência (MLV), que 
atende mulheres da comunidade rural 
do Cedro.

Primeiro foi realizada uma campanha 
de arrecadação de roupas para um ba-
zar solidário realizado pela APJ. Depois, 
uma oficina de capacitação para produ-
ção de bolsas, estojos e nécessaires de 
lona foi produzida com a gestora da em-
presa Fates, que fica na cidade de Janu-
ária, no Norte de Minas. Ela apresentou 
uma proposta de geração de renda para 
as mulheres e foi lá ensinar a técnica de 
costura e acabamento do material. Du-
rante a aula, as participantes contaram 
suas histórias, compartilharam experi-
ências e fizeram planos para o futuro. 
A cooperativa ainda doou uma máquina 
de costura nova para o MLV. Participa-
ram do projeto quatro voluntários que 
levaram novas possibilidades de vida 
para 12 mulheres.

UNIMEDTRÊS VALES
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Boas oportunidades
Cocatrel, Cootec e Unimed Três Pontas se uni-
ram no Dia C 2019 para ensinar 100 jovens, com 
idade entre 15 e 18 anos, do projeto beneficente 
Arte Cotidiana, a dar os primeiros passos na di-
reção do mercado de trabalho. A ação foi realiza-
da durante uma semana inteira de treinamento 
que abordou temas: “Como conseguir a primeira 
oportunidade?”, “O que tenho que fazer?” e “Como 
me preparar?” em aulas teóricas e práticas.

A execução do projeto envolveu 14 voluntários 
que auxiliaram os jovens a se capacitarem para 
conquistar o primeiro emprego. Entre os temas 
abordados, a confecção do currículo e o encami-
nhamento desse documento foi um dos momen-
tos que despertaram o interesse dos participan-
tes. Depois da capacitação, os jovens tiveram a 
oportunidade de entregar seus currículos para as 
cooperativas e empresas de RH.

COCATREL
COOTEC
UNIMED TRÊS PONTAS

Aprender e compartilhar
O projeto da Coplim foi uma gran-
de ação voluntária para incremen-
tar a rotina de aprendizado dos 
alunos da Escola Municipal Dor-
cemira de Jesus, em Iraí de Minas, 
no Alto Paranaíba. Por meio de um 
projeto de extensão universitária, 
a cooperativa promoveu a capa-
citação dos professores da insti-
tuição para o desenvolvimento de 
atividades recreativas e brincadei-
ras relacionadas à prática de ati-
vidades físicas para os estudantes 
ao longo do período letivo. 

A meta do projeto foi proporcionar 
momentos de lazer, socialização e 
entretenimento e, ainda, desen-
volver habilidades psicomotoras 
das crianças. A ação envolveu 
um time de 100 voluntários que 
apresentaram uma nova forma de 
aprender para 600 alunos.

COPLIM
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Vem cooperar
Primeiro o diagnóstico, depois a solução. Foi com 
esse intuito que Sicoob Carmocredi, Copracal e 
Coopertecc se uniram para comemorar o Dia 
C 2019 e mostrar a força do trabalho voluntá-
rio para ajudar a quem precisa. Desta vez, a ação 
proposta foi uma campanha para arrecadação 
de leite para a Vila Vicentina da cidade de Carmo 
do Cajuru, na região Oeste de Minas. 

A iniciativa motivou a participação dos emprega-
dos das cooperativas e pessoas da comunidade, 
totalizando 50 voluntários. A divulgação do pro-
jeto junto à comunidade foi essencial para o seu 
sucesso. Como resultado, foram angariadas 80 
caixas do alimento, o que equivale a 960 litros. A 
entrega ocorreu na sede da Sicoob Carmocredi 
e beneficiou 75 pessoas.

SICOOB CARMOCREDI
COPRACAL
COOPERTECC

Ações que fazem a diferença
Mais uma vez, a Unimed Varginha aproveitou o Dia 
C 2019 para realizar a sua tradicional Gincana So-
lidária. Só que, dessa vez, a competição foi entre 
os colaboradores e a meta foi de arrecadar 10 mil 
quilos de alimentos e outros 10 mil itens de aga-
salho. Tudo em prol das instituições filantrópicas 
da cidade: Acrenoc, que atende dependentes quí-
micos, Dom e Luz, que oferece apoio para famí-
lias marginalizadas, Kerygma, que atua em prol de 
desabrigados, e Vida Viva, que cuida de pacientes 
com câncer, além de apoio aos familiares.

Ao todo, 110 voluntários se engajaram na ação 
que, entre os meses de junho e julho, arrecadou 
quase 6 mil toneladas de alimentos e mais de 3 
mil peças de roupas destinadas para as institui-
ções. Ao todo, 500 pessoas foram beneficiadas.

UNIMED VARGINHA
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Cooperar faz bem 
para a saúde
Um pedal beneficente com foco em aju-
dar a Apae de Limeira do Oeste foi o pro-
jeto do Sicoob Credirama para o Dia C 
2019. A cooperativa mobilizou ciclistas 
do município e de outras regiões do Es-
tado e do país para o evento. Ao final, 
foi preparado um delicioso almoço de 
confraternização entre os participan-
tes. Para organizar o Dia de Cooperar, 
a cooperativa contou com o apoio de 15 
voluntários atentos a cada detalhe do 
planejamento da ação que beneficiou 18 
pessoas diretamente.

A mesma iniciativa foi promovida pela 
cooperativa em Iturama para ajudar o 
Lar dos Velhinhos Dona Maria Abadia de 
Freitas Lima, que atende a 31 idosos. O 
almoço por lá também foi animado, com 
música ao vivo e venda de marmitex para 
os interessados. Além de aumentar a in-
teração social da instituição com a co-
munidade, o projeto rendeu o suficiente 
para trocar todas as camas e colchões 
dos moradores do asilo. Foram 53 volun-
tários envolvidos na ação.

SICOOB CREDIRAMA

Cooperar e acolher
O projeto da Coperama complemen-
tou a ação do Dia C realizada em 
2018. Depois de montar uma sala de 
fisioterapia para os idosos do Abrigo 
ao Idoso Sol Nascente, em Iturama, a 
cooperativa retornou ao local e con-
tratou um profissional da área para 
fazer o atendimento dos moradores 
locais.

Para viabilizar a iniciativa, que cele-
brou o Dia C 2019, foram reunidos 16 
voluntários que se revezaram no pre-
paro, venda e entrega de embalagens 
de marmitex de uma deliciosa feijoada 
feita especialmente para a ocasião. 
O projeto rendeu R$ 6 mil que serão 
usados para melhorar a qualidade de 
vida de 33 idosos, por meio da contra-
tação do profissional de fisioterapia. 
O montante garantirá atendimento 
na instituição por um ano. 

COPERAMA
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Alegria para todos
A Capebe promoveu um dia de recreação para 
os 300 alunos da Apae de Boa Esperança. A Ini-
ciativa contou com uma programação que in-
cluiu brincadeiras, passeio pela cidade, ativida-
des lúdicas, música e um delicioso lanche. Para 
proporcionar o dia de alegria para as crianças e 
jovens atendidos pela instituição, 100 voluntá-
rios se engajaram na ação, que beneficiou 300 
pessoas. 

A festa da solidariedade promovida pela Capebe 
também primou pela segurança e cuidado com 
cada aluno participante, para que todos retor-
nassem para suas casas em segurança. 

CAPEBE

Doar sangue é cooperar com a vida
O Sicoob Sacramento investiu em uma grande 
campanha de doação de sangue para o Hemocen-
tro Regional de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A 
ideia surgiu após a experiência de vivenciar a ne-
cessidade de um parente próximo a um dos co-
operados por doação. 

A proposta, portanto, foi dar continuidade a uma 
campanha que tem demanda constante, visto que 
todos os dias há pessoas que precisam de doa-
ções de sangue. O convite para funcionários, co-
operados e membros da comunidade foi atendi-
do por 30 voluntários que organizaram todas as 
etapas do projeto. A cooperativa providenciou o 
transporte para os doadores, que se dispuseram 
a viajar 73,6 km para complementar o banco do 
Hemocentro em Uberaba. Com a iniciativa, 108 
pessoas foram beneficiadas. 

SICOOB SACRAMENTO
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Criança Feliz
Sicoob Credifor, Unimed Alto São Francisco e Sicoob 
Centro-Oeste se uniram para fazer as ações voluntá-
rias na cidade de Formiga. Para divulgar a proposta e 
programação do Dia C foi feito um Pit Stop na Praça 
Getúlio Vargas. No dia 6 de julho, aconteceu a Manhã de 
Lazer “Criança Feliz”. Na ocasião, foram oferecidas ativi-
dades lúdicas, culturais e esportivas para 100 crianças. 
Já no dia 11 de julho, a cooperativa promoveu um Happy 
Hour Solidário, reunindo doações de alimentos de 45 
empresas parceiras e mão de obra voluntária de buffet. 
A arrecadação de R$ 3.471,00 alcançada com o evento 
foi revertida em benefícios para entidades locais. 

Parte do dinheiro foi utilizado na compra de utensílios 
de cozinha para a Apromid, como liquidificador indus-
trial, ferro a vapor e 16 litros de óleo. O Abrigo de Meno-
res recebeu R$ 1.300,00 para a colocação de estrutura 
metálica na área externa de sua sede. A Creche Centro 
Espírita Irmão José foi agraciada com uma panela de 
30 litros, fogão industrial de três bocas, 16 litros de lei-
te e um vale compras de R$ 100. Neste ano, as coope-
rativas mobilizaram 180 voluntários e beneficiaram 700 
pessoas.

SICOOB CREDIFOR 
UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO
SICOOB CENTRO-OESTE

Corrida para o bem 
O Sicoob Credicampo, de Entre Rios de Mi-
nas, junto com seus Postos de Atendimen-
to nas cidades de Lagoa Dourada, Jeceaba, 
São Brás do Suaçuí, Desterro de Entre Rios, 
Conselheiro Lafaiete, Piedade dos Gerais, 
Cristiano Otoni e Belo Vale, uniram forças 
em prol da solidariedade.

Com o intuito de beneficiar instituições so-
ciais, 45 organizaram uma corrida de 5 e 10 
Km no entorno de uma praça da cidade. Os 
voluntários também promoveram ampla 
divulgação junto aos funcionários e popu-
lação local sobre a importância de ser soli-
dário e cooperar com quem precisa. 

Com a inscrição de 210 atletas foi possí-
vel arrecadar um montante de R$4020,00 
– doados integralmente para a Apae, além 
de 200kg de alimentos destinados ao asilo 
Dona Alzira Ribeiro. A iniciativa beneficiou 
500 pessoas.

SICOOB CREDICAMPO
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AGROVERDE
Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Rio Verde Ltda
Registro Ocemg: 902
Campina Verde
Ramo Agropecuário
(34) 3412-9300
agroverde.coop.br

Veja página 104

ALICERCE
Alicerce Cooperativa de Consumo 
de Bens e Serviços
Registro Ocemg: 2060
Contagem
Ramo Consumo
(31) 2559-8004
cooperativaalicerce.com.br

Veja página 71

BELCOOP 
Cooperativa de Trabalho Médico e 
Atividades Afins de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 1701
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3468-5025

Veja página 61

BHCOOP
BHCOOP Cooperativa de 
Saúde de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 839
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 2555-5148
www.bhcoop.com.br

Veja página 61

BRASILCOOP
Cooperativa de Trabalho dos 
Profissionais Liberais Ltda
Registro Ocemg: 2043
Varginha
Ramo Trabalho
(35) 3214-2166

Veja página 89

C.T.A.V.R.G
Cooperativa de Transporte Autônomo 
do Vale do Rio Grande Ltda
Registro Ocemg: 1767
Uberaba
Ramo Transporte
(34) 3336-7570

Veja página 86

CALU
Cooperativa Agropecuária Ltda de Uberlândia
Registro Ocemg: 237
Uberlândia
Ramo Agropecuário
(34) 3233-6000
www.calu.com.br

Veja página 88

CAPEBE
Cooperativa Agropecuária de 
Boa Esperança Ltda
Registro Ocemg: 59
Boa Esperança 
Ramo Agropecuário
(35) 3851-6465
www.capebe.org.br

Veja página 109

CAPUL
Cooperativa Agropecuária de Unaí Ltda
Registro Ocemg: 261
Unaí
Ramo Agropecuário
(38) 2102-5100
www.capul.coop.br

Veja página 77

CARMOCER
Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado 
da Região de Carmo do Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 1989
Carmo do Paranaíba
Ramo Agropecuário
(34) 3851-2995

Veja página 27

CARPEC
Cooperativa Agropecuária de 
Carmo do Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 328
Carmo do Paranaíba
Ramo Agropecuário
(34) 3851-7222
www.carpec.com.br

Veja página 27

CCPR/MG - ITAMBÉ
Cooperativa Central dos Produtores 
Rurais de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 97
Belo Horizonte
Ramo Agropecuário
(31) 3249-3700
www.itambe.com.br

Veja página 48

CECC
Cooperativa de Ensino e Cultura 
de Carmo do Rio Claro Ltda
Registro Ocemg: 1252
Carmo do Rio Claro
Ramo Educacional
(35) 3561-1006

Veja página 32

CECREF
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Servidores da Fundação Hospitalar 
e Empregados dos Estabelecimentos 
Hospitalares de Belo Horizonte, Região 
Metropolitana e Zona da Mata Ltda
Registro Ocemg: 396
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3241-4597
www.cecref.coop.br

Veja página 75

CECREM
Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Empregados da 
Magnesita Refratários S.A. Ltda
Registro Ocemg: 1288
Contagem
Ramo Crédito
(31) 3361-2776
www.cecrem.com.br

Veja página 63

CEMIL
Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda
Registro Ocemg: 804
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-1300
www.cemil.com.br

Veja página 100

CERTRIM
Cooperativa dos Empresários Rurais 
do Triângulo Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 206
Uberaba
Ramo Agropecuário
(34) 3319-4900
www.certrim.com.br

Veja página 84

CES
Cooperativa Educacional de 
São Roque de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1476
São Roque de Minas
Ramo Educacional
(37) 3433-1368

Veja página 40

COAGRIL
Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda
Registro Ocemg: 582
Unaí
Ramo Agropecuário
(38) 21022249
www.coagril.coop.br

Veja página 77

COAPA
Cooperativa Agropecuária, Industrial 
e de Consumo de Paraopeba Ltda
Registro Ocemg: 201
Paraopeba
Ramo Agropecuário
(31) 3714-1595
www.coapamg.com.br

Veja página 60

COAPERIODOCE
Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Rio Doce Ltda
Registro Ocemg: 122
Governador Valadares
Ramo Agropecuário
(33) 3202-8300
www.cooperativa.coop.br

Veja página 84

COOPERATIVAS
 PARTICIPANTES
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COCARIVE
Cooperativa Regional dos Cafeicultores 
do Vale do Rio Verde Ltda
Registro Ocemg: 67
Carmo de Minas
Ramo Agropecuário
(35) 33341144
www.cocarive.com.br

Veja página 21

COCATREL
Cooperativa dos Cafeicultores 
da Zona de Três Pontas Ltda
Registro Ocemg: 218
Três Pontas
Ramo Agropecuário
(35) 3266-8200
www.cocatrel.com.br

Veja página 15, 106

COCBAN
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Bancários de Juiz de Fora Ltda
Registro Ocemg: 1438
Juiz de Fora
Ramo Crédito
(32) 3235-6317
www.cocban.com.br

Veja página 47

COCCAMIG
Cooperativa Central de Cafeicultores e 
Agropecuaristas de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 602
Varginha
Ramo Agropecuário
(35) 3214-2166
www.coccamig.com.br

Veja página 89

CODEPAR
Cooperativa de Desenvolvimento 
Rural do Alto do Rio Pardo Ltda
Registro Ocemg: 326
Botelhos
Ramo Agropecuário
(35) 3741-1094

Veja página 76

COOFAB
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados da Fundação 
Arthur Bernardes Ltda
Registro Ocemg: 1613
Viçosa
Ramo Crédito
(31) 3899-7311

Veja página 46

COETAGRI
Cooperativa-Escola dos Alunos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas Campus Machado Ltda
Registro Ocemg: 492
Machado
Ramo Educacional 
www.coetagri.com.br

Veja página 41

COGRAN
Cooperativa dos Granjeiros 
do Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 462
Pará de Minas
Ramo Agropecuário
(37) 3236-7211
www.cogran.com.br

Veja página 54

COIND
Cooperativa Integral de Desenvolvimento 
do Planalto de Araxá Ltda
Registro Ocemg: 1238
Araxá
Ramo Habitacional
(34) 3661-2260
www.coind.com.br

Veja página 38

COMADI
Cooperativa Mista Agropecuária 
de Dores do Indaiá Ltda
Registro Ocemg: 421
Dores do Indaiá
Ramo Agropecuário
(37) 3551-1733
www.comadi.com.br

Veja página 52

COMOAUTO
Cooperativa dos Motoristas 
Autônomos de Uberaba
Registro Ocemg: 2166
Uberaba
Ramo Transporte
(34) 3311-0756

Veja página 86 

CONAP
Cooperativa Nacional de Apicultura Ltda
Registro Ocemg: 884
Nova Lima
Ramo Agropecuário
(31) 3581-8555
www.conapis.com.br

Veja página 15, 70

CONSUL
Cooperativa de Consumo dos 
Empregados da Usiminas Ltda
Registro Ocemg: 50
Ipatinga
Ramo Consumo
(31) 3824-5121
www.consulmg.coop.br

Veja página 35, 59

COPRACAL
Cooperativa Regional dos Produtores 
Rurais de Carmo do Cajuru Ltda
Carmo do Cajuru
Ramo Agropecuário
(37) 3244-1267

Veja página 107

COOCACER ARAGUARI
Cooperativa dos Cafeicultores do 
Cerrado de Araguari Ltda
Registro Ocemg: 955
Araguari
Ramo Agropecuário
(34) 3242-6900
www.coocaceraraguari.com.br

Veja página 34

COOCAFÉ
Cooperativa dos Cafeicultores 
da Região de Lajinha Ltda
Registro Ocemg: 483
Lajinha
Ramo Agropecuário
(33) 3344-1495
www.coocafe.coop.br

Veja página 45

COOEDUCAR-CC
Cooperativa Educacional de 
Carlos Chagas Ltda
Registro Ocemg: 1412
Carlos Chagas
Ramo Educacional
(33) 3624-1462

Veja página 49

COOEPSMINASRIO
Cooperativa Especial Para 
Prestação de Serviço de Bancários 
e Ex-Bancários Minas-Rio
Registro Ocemg: 2178
Eugenópolis
Ramo Trabalho
(32) 9912-2729

Veja página 92

COOHABAN
Cooperativa Habitacional dos Bancários 
do Triângulo e Alto Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 2122
Uberlândia
Ramo Habitacional
(34) 3238-5167

Veja página 38

COOHBCVERT
Cooperativa Habitacional dos Bancários 
dos Campos das Vertentes
Registro Ocemg: 2093
Barbacena
Ramo Habitacional
(32) 3331-2059

Veja página 103

COOLVAM
Cooperativa de Laticínios do 
Vale do Mucuri Ltda
Registro Ocemg: 82
Carlos Chagas
Ramo Agropecuário
(33) 3624-1421
www.mucurilaticinios.com.br

Veja página 49

COOMAP
Cooperativa Mista Agropecuária 
de Paraguaçu Ltda
Registro Ocemg: 284
Paraguaçu
Ramo Agropecuário
(35) 3267-1297

Veja página 20

COOMPLETA
Cooperativa Coompleta Ltda
Registro Ocemg: 2013
Contagem
Ramo Consumo
(31) 3326-9123

Veja página 23

COOPA
Cooperativa Agropecuária dos Produtores 
Rurais do Médio Espinhaço Ltda
Registro Ocemg: 1574
Conceição do Mato Dentro
Ramo Agropecuário
(31) 3868-1566

Veja página 95

COOPACER
Cooperativa de Agronegócios 
do Cerrado Brasileiro Ltda 
Registro Ocemg: 1804
São Gotardo
Ramo Agropecuário
(34) 3671-3599
www.coopacer.com.br

Veja página 77

COOPADAP
Cooperativa Agropecuária 
do Alto do Paranaíba
Registro Ocemg: 945
São Gotardo
Ramo Agropecuário
(34) 3616-1200
www.coopadap.com.br

Veja página 77

COOPAMA
Cooperativa Agrária de Machado Ltda
Registro Ocemg: 160
Machado
Ramo Agropecuário
(35) 3295-0100
www.coopama.com.br

Veja página 81
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COOPARDOSIA
Cooperativa de Produção, 
Reciclagem e Consumo de Resíduos 
Sólidos de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1484
Paraopeba
Ramo Produção
(31) 3714-4626

Veja página 60

COOPATOS
Cooperativa Mista Agropecuária 
de Patos de Minas Ltda
Registro Ocemg: 295
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-8000
www.coopatos.com.br

Veja página 15, 64

COOPBAN
Cooperativa de Consumo e Serviços dos 
Bancários de Belo Horizonte e Região
Registro Ocemg: 2145
Belo Horizonte
Ramo Consumo

Veja página 61

COOPBANCÁRIOS
Cooperativa de Serviços e Consumo dos 
Bancários de Uberlândia e Região Ltda
Registro Ocemg: 2142
Uberlândia
Ramo Consumo
(34) 9128-8629

Veja página 78

COOPCEL
Cooperativa de Trabalho Cultural e 
Educacional da Região de Lajinha Ltda
Registro Ocemg: 1563
Lajinha
Ramo Educacional
(37) 3244-1267

Veja página 45

COOPCEUG
Cooperativa de Consumo de Eugenópolis
Registro Ocemg: 2226
Eugenópolis
Ramo Consumo
(32) 9968-2020

Veja página 91

COOPCON
Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores 
no Ramo Financeiro - COOPCON
Registro Ocemg: 2176
Ubá
Ramo Consumo
(32) 3541-2043

Veja página 67

COOPDEBJUF
Cooperativa de Trabalho de 
Participação de Desenvolvimento 
dos Bancários de Juiz de Fora
Registro Ocemg: 2147
Juiz de Fora
Ramo Trabalho
(32) 3031-6581

Veja página 39

COOPEBANCATRE
Cooperativa Educacional dos Bancários 
e Ex-bancários de Cataguases e Região
Registro Ocemg: 2205
Cataguases
Ramo Educacional
(32) 9987-1872

Veja página 40

COOPECREMT-UFMG
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Trabalhadores da Universidade 
Federal de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1578
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3491-3067
www.coopecremtufmg.com.br

Veja página 73

COOPEG
Cooperativa dos Profissionais de 
Educação em Guaxupé Ltda
Registro Ocemg: 1478
Guaxupé Educacional
(35) 3551-7649
www.interativaguaxupe.com.br

Veja página 82

COOPEINF
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais 
de Instituições Financeiras do Vale do 
Aço de Minas Gerais e Adjacências Ltda
Registro Ocemg: 2100
Ipatinga
Ramo Trabalho
(31) 8877-1109

Veja página 100

COOPEL
Cooperativa Agro-Pecuária de Pompéu Ltda
Registro Ocemg: 137
Pompéu
Ramo Agropecuário
(37) 3523-4903
www.cooperativadepompeu.com.br

Veja página 25

COOPER CRED PIF PAF
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Colaboradores do Grupo 
Empresarial A Costa Ltda
Registro Ocemg: 635
Visconde do Rio Branco
Ramo Crédito
(32) 3559-1253
www.coopercredpifpaf.coop.br

Veja página 24

COOPERABAETÉ
Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Abaeté e Região Ltda
Registro Ocemg: 31
Abaeté
Ramo Agropecuário
(37) 3541-5437
www.cooperabaete.com.br

Veja página 33

COOPERBANT
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Bancários do Triângulo Ltda
Registro Ocemg: 1040
Uberlândia
Ramo Crédito
(34) 3236-3200
www.cooperbant.com.br

Veja página 35

COOPERBOM
Cooperativa Agropecuária de 
Bom Despacho Ltda
Registro Ocemg: 46
Bom Despacho
Ramo Agropecuário
(37) 3521-3131
www.cooperbom.com.br

Veja página 44

COOPERBOM
Cooperativa Mista dos Produtores 
Rurais de Bom Sucesso Ltda
Registro Ocemg: 500
Bom Sucesso
Ramo Agropecuário
(35) 3841-1201
www.cooperbombs.com.br

Veja página 85

COOPERCAM
Cooperativa dos Cafeicultores de 
Campos Gerais e Campo do Meio Ltda
Registro Ocemg: 482
Campos Gerais
Ramo Agropecuário
(35) 3853-0300
www.coopercam.com.br

Veja página 54

COOPERCENTRO
Cooperativa Regional dos Produtores 
Rurais do Centro Nordeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 472
Guanhães
Ramo Agropecuário
(33) 3421-1477

Veja página 43

COOPERCON
COOPERCON Cooperativa de Trabalho 
Médico e Atividades Afins de Minas Gerais
Registro Ocemg: 1485
Contagem
Ramo Saúde
(31) 3353-4800
www.coopercon.coop.br

Veja página 61

COOPERGRANEL
Cooperativa dos Produtores de Leite 
Granelizado da Região de Pará de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1500
Pará de Minas
Ramo Agropecuário
(37) 3231-9500

Veja página 54

COOPERITO
Cooperativa dos Transportadores de 
Passageiros e Rádio Taxi de Itabirito Ltda
Registro Ocemg: 1668
Itabirito
Ramo Transporte
(31) 3561-0533
wwww.coooperito.com.br

Veja página 98

COOPERMODA
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em 
Negócios de Moda do Estado de Minas Gerais
Registro Ocemg: 1807
Belo Horizonte
Ramo Trabalho
(31) 2551-5729
www.coopermoda.com.br

Veja página 70

COOPERNAC
Cooperativa Nacional dos Representantes 
Comerciais Autônomos Ltda
Registro Ocemg: 1160
Visconde do Rio Branco
Ramo Trabalho
(32) 3551-4343
www.coopernac.com.br

Veja página 97

COOPEROURO
Cooperativa de Consumo dos Moradores 
da Região dos Inconfidentes Ltda
Registro Ocemg: 501
Ouro Preto
Ramo Consumo
(31) 3559-3000
www.cooperouro.coop.br

Veja página 30

COOPER-RITA
Cooperativa Regional Agropecuária 
de Santa Rita do Sapucaí Ltda
Registro Ocemg: 35
Santa Rita do Sapucaí
Ramo Agropecuário
(35) 3473-3500
www.cooperrita.com.br

Veja página 58
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COOPERSAM
Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Santo Antônio do Monte Ltda
Registro Ocemg: 1319
Santo Antônio do Monte
Ramo Agropecuário
(37) 3281-2248

Veja página 90

COOPERSERRO
Cooperativa dos Produtores 
Rurais do Serro Ltda
Registro Ocemg: 106
Serro
Ramo Agropecuário
(38) 3541-1001
www.coopserro.com.br

Veja página 100

COOPERTIM
Cooperativa de Crédito dos Servidores 
Públicos Municipais de Timóteo Ltda
Registro Ocemg: 642
Timóteo
Ramo Crédito
(31) 3847-2000
www.coopertim.com.br

Veja página 69

COOPERTRAMON
Cooperativa de Transportes 
de João Monlevade 
Registro Ocemg: 1925
João Monlevade
Ramo Transporte
(31) 3851-6005
www.coopertramon.com.br

Veja página 29

COOPERTRUCK
Cooperativa de Consumo dos 
Transportadores Rodoviários 
- Coopertruck - Ltda
Registro Ocemg: 1719
Contagem
Ramo Consumo
(31) 3326-9100
www.coopertruck.coop.br

Veja página 23

COOPERTRUNI
Cooperativa dos Transportadores Unidos Ltda 
Registro Ocemg: 1780
Visconde do Rio Branco
Ramo Transporte
(32) 3551-1513
www.coopertruni.com.br

Veja página 104

COOPERVASS
Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Sapucaí Ltda
Registro Ocemg: 68
São Gonçalo do Sapucaí
Ramo Agropecuário
(35) 3241-5950
www.coopervass.com.br

Veja página 43

COOPES
Cooperativa dos Produtores de 
Leite de Esmeraldas Ltda
Registro Ocemg: 232
Esmeraldas
Ramo Agropecuário
(31) 3538-1542
www.coopes.com.br

Veja página 58

COOPERTECC
Cooperativa dos Transportadores 
Escolares e Alternativos e de Cargas 
de Carmo do Cajuru Ltda 
Registro Ocemg: 1862
Carmo do Cajuru
Ramo Transporte
(37) 3244-1347

Veja página 107

COOPHAB
Cooperativa Habitacional dos 
Bancários de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 2154
Belo Horizonte
Ramo Habitacional
(31) 9574-2223

Veja página 61

COOPIFOR
Cooperativa de Trabalho dos Consultores 
e Instrutores de Formação Profissional, 
Promoção Social e Econômica Ltda
Registro Ocemg: 1325
Belo Horizonte
Ramo Trabalho
(31) 3271-8584
www.coopifor.org.br

Veja página 70

COOPIMIMG
Cooperativa dos Médicos do Instituto 
Materno Infantil de Minas Gerais 
Registro Ocemg: 1784
Nova Lima
Ramo Saúde
(31) 3228-8221
www.coopimimg.com.br

Veja página 61

COOPMED
Cooperativa de Consumo, Editora 
e de Cultura Médica Ltda
Registro Ocemg: 81
Belo Horizonte
Ramo Consumo
(31) 3273-1955
www.coopmed.com.br

Veja página 61

COOPMETRO 
Cooperativa de Transportadores 
Autônomos de Carga e Passageiros 
Registro Ocemg: 1751
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 3388-4091
www.coopmetro.com.br

Veja página 70

COOPOÇOS
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Municipais 
de Poços de Caldas Ltda
Registro Ocemg: 858
Poços de Caldas
Ramo Crédito
(35) 3721-8152
www.coopocos.com.br

Veja página 68

COOPRATA
Cooperativa dos Produtores 
Rurais do Prata Ltda
Registro Ocemg: 63
Prata
Ramo Agropecuário
(34) 3431-8500
www.cooprata.com.br

Veja página 103

COOPSEV
Cooperativa de Trabalho Saúde É Vida 
dos Profissionais da Área da Saúde da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte 
Registro Ocemg: 2023
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 2552-1002
www.coopsev.com.br

Veja página 70

COOPTEK
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados da Teksid do Brasil 
Ltda e Nemak Alumínio do Brasil Ltda 
Registro Ocemg: 1942
Betim
Ramo Crédito
(31) 3316-8380
www.cooptek.com.br

Veja página 93

COOQPEBAN
Cooperativa para Qualificação Profissional 
e Educacional dos Bancários e Ex-Bancários 
da Zona da Mata de Minas Gerais 
Registro Ocemg: 2121
Muriaé
Ramo Educacional

Veja página 23 

COOSUIPONTE
Cooperativa dos Suinocultores 
de Ponte Nova e Região Ltda 
Registro Ocemg: 1743
Ponte Nova
Ramo Agropecuário
(31) 3819-3900
www.coosuiponte.com.br

Veja página 72

COOTEC
Cooperativa Trespontana de 
Educação e Cultura Ltda
Registro Ocemg: 1432
Três Pontas
Ramo Educacional
(35) 32657-704
(35) 3265-7403
www.colegiocootec.com.br

Veja página 106

COOTRABAN
Cooperativa de Trabalho dos Bancários 
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Registro Ocemg: 2197
Uberlândia
Ramo Trabalho

Veja página 38

COOVALL
Cooperativa de Crédito dos Empregados do 
Grupo Vallourec no Brasil - Coovall Ltda
Registro Ocemg: 110
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3328-2657
www.vallourec.com.br

Veja página 93

COOXUPÉ
Cooperativa Regional de 
Cafeicultores em Guaxupé Ltda
Registro Ocemg: 84
Guaxupé
Ramo Agropecuário
(35) 3696-1000
www.cooxupe.com.br

Veja página 15, 22

COPENGE
Cooperativa de Trabalho dos 
Profissionais da Área de Engenharia
Registro Ocemg: 1926
Belo Horizonte
Ramo Trabalho
(31) 3227-0062

Veja página 70

COPERAMA
Cooperativa dos Produtores Rurais do 
Pontal do Triângulo Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 1037
Iturama
Ramo Agropecuário
(34) 3411-1555
www.coperama.com.br

Veja página 108

COPETRO
Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Petroleiros do 
Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 139
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3201-4412
www.copetro.org.br

Veja página 70
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COPIMEF
Cooperativa dos Médicos, Fisioterapeutas 
e Outros Profissionais da Área de Saúde
Registro Ocemg: 1586
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3889-7889
www.coopimef.com.br

Veja página 61

COPLIM
Cooperativa dos Produtores de 
Leite de Iraí de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1509
Iraí de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3845-1325

Veja página 106

COPREMON
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Públicos 
Municipais de João Monlevade Ltda
Registro Ocemg: 404
João Monlevade
Ramo Crédito
(31) 3851-6709
www.copremon.coop.br

Veja página 29

COPRINF
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais 
de Instituições Financeiras da Zona 
da Mata de Minas Gerais Ltda 
Registro Ocemg: 2022
Juiz de Fora
Ramo Trabalho
(32) 3216-4582
www.coprinf.com.br

Veja página 26

COPSERF
Cooperativa de Trabalho e Prestação de 
Serviços dos Profissionais de Instituições 
Financeiras da Zona da Mata Mineira Ltda
Registro Ocemg: 2078
Juiz de Fora
Ramo Trabalho
(32) 3225-2797
www.copserf.com

Veja página 99

COTRACARGEM
Cooperativa Mista de Transporte 
de Carga, Passageiros e Consumo 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1383
Nova Lima
Ramo Transporte
(31) 3541-6150
www.cotracargem.com.br

Veja página 70

CULTURA
Cooperativa dos Empreendedores em 
Ações Culturais, História e Memória
Registro Ocemg: 1568
Belo Horizonte
Ramo Trabalho
(31) 3421-1205
empreendedores.coop.br

Veja página 70

ENGECOOP-MG
Cooperativa de Trabalho de 
Engenharia e Agronomia
Registro Ocemg: 2221
Belo Horizonte
Ramo Trabalho
(31) 3488-3327

Veja página 70

EXPOCACCER
Expocaccer Cooperativa dos 
Cafeicultores do Cerrado Ltda
Registro Ocemg: 870
Patrocínio
Ramo Agropecuário 
www.expocaccer.com.br

Veja página 88

FECOAGRO LEITE MINAS
Federação das Cooperativas 
Agropecuárias de Leite de Minas Gerais
Registro Ocemg: 2170
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-3732
www.fecoagroleiteminas.com.br

Veja página 100

FELICOOP
Cooperativa Médica de Especialidades Ltda
Registro Ocemg: 911
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3309-5528

Veja página 61

FEMCOOP
Cooperativa Mineira de Trabalho Médico, 
Especialidades e Atividades Correlatas Ltda 
Registro Ocemg: 1588
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3232-5050

Veja página 61

FENCOM
Federação Nacional das Cooperativas Médicas
Registro Ocemg: 1067
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3232-5050
www.fencom.com.br

Veja página 61

FETRANSCOOP/MG
Federação das Cooperativas de Transporte 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1541
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 3272-3197
www.fetranscoop.org.br

Veja página 70

HC-COOP
Cooperativa de Trabalho 
Médico - HC-COOP 
Registro Ocemg: 983
Belo Horizonte
Saúde
(31) 3224-1911
www.hccoop.com.br

Veja página 61

LEITEPÉU
Cooperativa de Produtores Rurais de Pompéu
Registro Ocemg: 1652
Pompéu
Agropecuário
(37) 3523-1486
www.racoesleitepeu.com.br

Veja página 25

MINASUL
Cooperativa dos Cafeicultores 
da Zona de Varginha Ltda
Registro Ocemg: 291
Varginha
Ramo Agropecuário
(35) 3219-6900
www.minasul.com.br

Veja página 51

MONTENEGRO
Cooperativa de Transporte Montenegro Ltda
Registro Ocemg: 1590
Visconde do Rio Branco
Ramo Transporte
(32) 3551-8100

Veja página 24

OTIMIZAR LOGÍSTICA
Cooperativa Otimizar Logística Ltda
Registro Ocemg: 1622
Contagem
Ramo Transporte
(31) 3333-6447
www.otimizar.coop.br

Veja página 23

SANCOOP
Cooperativa de Trabalho dos 
Médicos e Profissionais da Área da 
Saúde do Norte de Minas Ltda 
Registro Ocemg: 1592
Montes Claros
Ramo Saúde
(38) 2101-2100
www.sancoop.com.br

Veja página 37

SANTACOOP
SANTACOOP-BH Cooperativa 
de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 850
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3245-4701
www.santacoop.com.br

Veja página 61

SICOOB AC CREDI
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Leste e Nordeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 1210
Governador Valadares
Ramo Crédito
(33) 21024-000
www.sicoobaccredi.com.br

Veja página 84

SICOOB AGROCREDI
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Sudoeste de Minas Gerais 
e Nordeste de São Paulo Ltda
Registro Ocemg: 814
Guaxupé
Ramo Crédito
(35) 3559-2700
www.agrocredi.com.br

Veja página 22

SICOOB ARACOOP
Cooperativa de Crédito do Triângulo 
Mineiro e São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 1398
Araguari
Ramo Crédito
(34) 3249-4700
www.sicoobaracoop.com.br

Veja página 71

SICOOB ARACREDI
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Triângulo Mineiro e Sudeste de Goiás Ltda
Registro Ocemg: 1267
Araguari
Ramo Crédito
(34) 3249-2500
www.sicoobaracredi.com.br

Veja página 34

SICOOB ARCOMCREDI
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Arcos Ltda
Registro Ocemg: 1316
Arcos
Ramo Crédito
(37) 3351-1085
www.arcomcredi.com.br

Veja página 25

SICOOB ASCICRED
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Pará de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1044
Pará de Minas
Ramo Crédito
(37) 3232-0600
www.sicoobascicred.com.br

Veja página 54

SICOOB CARLOS CHAGAS
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Nordeste de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 788
Carlos Chagas
Ramo Crédito
(33) 3624-1258

Veja página 49
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SICOOB CARMOCREDI
Cooperativa de Crédito de 
Carmo do Cajuru Ltda
Registro Ocemg: 838
Carmo do Cajuru
Ramo Crédito
(37) 3244-1497
www.sicoobcarmocredi.com.br

Veja página 107

SICOOB CECREMEC
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados da Cemig e das 
Indústrias Metalúrgicas e de Material 
Elétrico e dos Servidores Públicos 
Municipais de Juiz de Fora Ltda
Registro Ocemg: 143
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3207-8200
www.cecremec.com.br

Veja página 63

SICOOB CENTRAL CECREMGE
Central das Cooperativas de Economia e 
Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 577
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2104-8700
www.sicoobcentralcecremge.com.br

Veja página 15, 63

SICOOB CENTRAL CREDIMINAS
Cooperativa Central de Crédito de 
Minas Gerais Ltda - CREDIMINAS
Registro Ocemg: 689
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3270-7600
www.sicoobcrediminas.com.br

Veja página 15, 99

SICOOB CENTRO - OESTE
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Itaúna e Região Ltda 
Registro Ocemg: 841
Itaúna
Ramo Crédito
(37) 32494350
www.sicoobcentrooeste.com.br

Veja página 39, 110

SICOOB COFAL
Cooperativa de Crédito dos Servidores dos 
Poderes Legislativos do Estado de Minas 
Gerais e do seu Órgão Auxiliar Ltda 
Registro Ocemg: 519
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 35164800
www.sicoobcofal.com.br

Veja página 15, 63

SICOOB COOCREZ
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Araxá Ltda.
Registro Ocemg: 947
Araxá
Ramo Crédito
(34) 36691797
www.sicoobcoocrez.coop.br

Veja página 105

SICOOB COOPACREDI
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Patrocínio e Região Ltda
Registro Ocemg: 762
Patrocínio
Ramo Crédito
(34) 38399950
www.sicoobcoopacredi.com.br

Veja página 85

SICOOB COOPCREDI
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Associados de Dores do Indaiá Ltda 
Registro Ocemg: 1387
Dores do Indaiá
Ramo Crédito
(37) 35511078
www.sicoobcoopcredi.com.br

Veja página 52

SICOOB COOPECIC
Cooperativa de Crédito dos 
Empregados da Companhia Industrial 
Cataguases e da Bauminas Ltda
Registro Ocemg: 556
Cataguases
Ramo Crédito
(32) 34217036
www.coopecic.com.br

Veja página 49

SICOOB COOPEMATA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Zona da Mata Ltda 
Registro Ocemg: 1402
Cataguases
Ramo Crédito
(32) 34214313
www.sicoobcoopemata.com.br

Veja página 24, 78

SICOOB COOPJUS
Cooperativa de Crédito dos Integrantes 
do Poder Judiciário e das Instituições 
Jurídicas da União em Minas Gerais Ltda.
Registro Ocemg: 667
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 21298585
www.sicoobcoopjus.com.br

Veja página 63

SICOOB COOPSEF
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Funcionários da Secretaria 
de Estado da Fazenda e Órgãos Oficiais 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 545
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 32695700
www.sicoobcoopsef.com.br

Veja página 53

SICOOB COPERMEC
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 
Região Circuito Campos das Vertentes Ltda 
Registro Ocemg: 1419
Cláudio
Ramo Crédito
(37) 3381-9500
www.sicoobcopermec.com.br

Veja página 51

SICOOB COOPEMG
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da 
Região Circuito Campos das Vertentes Ltda
Registro Ocemg: 1342
Belo Horizonte 
Ramo Crédito 
(37) 2111-7600
www.sicoobcopermec.com.br

Veja página 70

SICOOB COOPERCORREIOS
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 341
Belo Horizonte 
Crédito 
(31) 3217-8100
www.sicoobcoopercorreios.com.br

Veja página 75

SICOOB COPESITA
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados das Empresas e Prestadores 
de Serviço do Grupo ArcelorMittal
Registro Ocemg: 132
Timóteo
Ramo Crédito
(31) 3848-0500
www.copesita.com.br

Veja página 69

SICOOB COSMIPA
Cooperativa de Crédito de Servidores 
Públicos e Trabalhadores da 
Rede de Ensino da Região e Colar 
Metropolitano do Vale do Aço Ltda
Registro Ocemg: 572
Ipatinga
Ramo Crédito
(31) 3829-8176
www.sicoobcosmipa.com.br

Veja página 35, 59

SICOOB CREDCAM
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda
Registro Ocemg: 868
Campos Gerais
Ramo Crédito
(35) 3853-1747

Veja página 82

SICOOB CREDCOOPER
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Região de Caratinga Ltda
Registro Ocemg: 542
Caratinga
Ramo Crédito
(33) 3322-7500
www.sicoobcredcooper.com.br

Veja página 96

SICOOB CREDESP
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
União Centro Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1197
Bom Despacho
Ramo Crédito
(37) 3522-1166
www.sicoobcredesp.coop.br

Veja página 25, 44

SICOOB CREDIAGRO
Cooperativa de Crédito de Campos Altos Ltda
Registro Ocemg: 1293
Campos Altos
Ramo Crédito
(37) 3426-9500
www.sicoobcrediagro.com.br

Veja página 46

SICOOB CREDIALP
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região de Alpinópolis Ltda
Registro Ocemg: 660
Alpinópolis
Ramo Crédito
(35) 3523-3850
www.sicoobcredialp.com.br

Veja página 102

SICOOB CREDIALTO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Alto São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 824
Piumhi
Ramo Crédito
(37) 3371-2001
www.sicoobcredialto.com.br

Veja página 86

SICOOB CREDIBAM
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Bambuí Ltda
Registro Ocemg: 769
Bambuí
Ramo Crédito
(37) 3431-1565
www.sicoobcredibam.com.br

Veja página 48

SICOOB CREDIBELGO
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados das Empresas 
Siderúrgicas, Metalúrgicas e Eletro-
Mecânicas de João Monlevade Ltda.
Registro Ocemg: 141
João Monlevade
Ramo Crédito
(31) 3852-6050
www.credibelgo.com.br

Veja página 29
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SICOOB CREDIBELO
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região de Campo Belo Ltda
Registro Ocemg: 1207
Campo Belo
Ramo Crédito
(35) 3831-1929
www.credibelo.com.br

Veja página 21

SICOOB CREDIBOM
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Bom Despacho Ltda
Registro Ocemg: 591
Bom Despacho
Ramo Crédito
(37) 3521-9800
www.sicoobcredibom.com.br

Veja página 44

SICOOB CREDICAF
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Leste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 652
Lajinha
Ramo Crédito
(33) 3344-1490
www.sicoob.com.br

Veja página 45

SICOOB CREDICAMPINA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Campina Verde Ltda
Registro Ocemg: 1141
Campina Verde
Ramo Crédito
(34) 3412-8900
www.sicoobcredicampina.com.br

Veja página 42

SICOOB CREDICAMPO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão Campos da Mantiqueira
Registro Ocemg: 584
Entre Rios de Minas
Ramo Crédito
(34) 3751-1403
www.sicoobcredicampo.com.br

Veja página 110

SICOOB CREDICAPI
Cooperativa de Crédito de Capitólio Ltda
Registro Ocemg: 1136
Capitólio
Ramo Crédito
(37) 3373-1200

Veja página 81, 86

SICOOB CREDICARMO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Carmo do Rio Claro Ltda
Registro Ocemg: 685
Carmo do Rio Claro
Ramo Crédito
(35) 3561-1561
www.sicoobcredicarmo.com.br

Veja página 27

SICOOB CREDICARPA
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região de Carmo do Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 829
Carmo do Paranaíba
Ramo Crédito
(34) 3852-0000
www.sicoobcredicarpa.com.br

Veja página 27

SICOOB CREDICENM
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Centro Nordeste Mineiro Ltda 
Registro Ocemg: 1321
Guanhães
Ramo Crédito
(33) 3421-2821
www.sicoobcredicenm.coop.br

Veja página 43, 95, 100

SICOOB CREDICHAPADA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Margem Esquerda do 
Urucuia e São Francisco Ltda 
Registro Ocemg: 2002
Chapada Gaúcha
Ramo Crédito
(38) 363-41132

Veja página 80

SICOOB CREDICOM
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Médicos e Profissionais 
da Área de Saúde do Brasil Ltda
Registro Ocemg: 803
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2127-6300
www.sicoobcredicom.com.br

Veja página 15, 29, 37, 41

SICOOB CREDICOPA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Oeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 871
Patos de Minas
Ramo Crédito
(34) 3818-2400
www.sicoobcredicopa.com.br

Veja página 86, 88, 90

SICOOB CREDICOPE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Conselheiro Pena e Região Ltda
Registro Ocemg: 743
Conselheiro Pena
Ramo Crédito
(33) 3261-1010

Veja página 87

SICOOB CREDIESMERALDAS
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Esmeraldas e Região Ltda
Registro Ocemg: 809
Esmeraldas
Ramo Crédito
(31) 3538-1115

Veja página 58

SICOOB CREDIFOR
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Formiga Ltda
Registro Ocemg: 826
Formiga
Ramo Crédito
(37) 3329-2200
www.sicoobcredifor.com.br

Veja página 86, 110

SICOOB CREDIGERAIS
Cooperativa de Crédito do Norte e 
Noroeste de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1232
Paracatu
Ramo Crédito
(38) 3671-5755
www.sicoobcrediparnor.com.br

Veja página 77

SICOOB CREDIGUAPE
Cooperativa de Crédito Rural de Guapé Ltda
Registro Ocemg: 890
Guapé
Ramo Crédito
(35) 3856-1155

Veja página 83 

SICOOB CREDILIVRE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Zona da Mata de Minas Ltda
Registro Ocemg: 832
Manhuaçu
Ramo Crédito
(33) 3331-5152

Veja página 68

SICOOB CREDIMAC
Cooperativa de Crédito de 
Martinho Campos Ltda
Registro Ocemg: 828
Martinho Campos
Ramo Crédito
(37) 3524-1512

Veja página 97

SICOOB CREDIMATA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Mata Mineira Ltda
Registro Ocemg: 1292
São João Nepomuceno
Ramo Crédito
(32) 3463-1229
www.sicoobcredimata.com.br

Veja página 62

SICOOB CREDIMED
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Servidores Públicos Federais do 
Município de Uberaba e suas Fundações 
Registro Ocemg: 874
Uberaba
Ramo Crédito
(34) 3333-7755
www.sicoobcredimed.com.br

Veja página 86

SICOOB CREDIMEPI
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Médio Piracicaba e do Circuito do Ouro Ltda
Registro Ocemg: 1153
João Monlevade
Ramo Crédito
(31) 3851-6442
www.sicoobcredimepi.coop.br

Veja página 29, 30

SICOOB CREDIMONTE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Santo Antônio do Monte Ltda
Registro Ocemg: 794
Santo Antônio do Monte
Ramo Crédito
(37) 3281-8250
www.sicoob.com.br

Veja página 90

SICOOB CREDIMONTES
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
Regional de Montes Claros Ltda
Registro Ocemg: 1270
Montes Claros
Ramo Crédito
(38) 2101-9400
www.credimontes.com.br

Veja página 26

SICOOB CREDINDAIÁ
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Dores do Indaiá Ltda
Registro Ocemg: 1287
Dores do Indaiá
Ramo Crédito
(37) 3551-6100

Veja página 52 

SICOOB CREDINOR
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Associados do Norte de Minas Ltda
Registro Ocemg: 597
Montes Claros
Ramo Crédito
(38) 3690-5777
www.sicoobcredinor.com.br

Veja página 69

SICOOB CREDINORTE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia Ltda
Registro Ocemg: 840
Nanuque
Ramo Crédito
(33) 3621-4343

Veja página 65
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SICOOB CREDINOSSO
Cooperativa de Crédito dos Pequenos 
Empresários, Microempresários e 
Microempreendedores do Norte de Minas Ltda 
Registro Ocemg: 1637
Montes Claros
Ramo Crédito
(38) 3221-6355
www.sicoobcredinosso.com.br

Veja página 31

SICOOB CREDINOVA
Sicoob Credinova - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Nova 
Serrana e Região Centro-Oeste Ltda
Registro Ocemg: 1227
Nova Serrana
Ramo Crédito
(37) 3226-9700
www.sicoobcredinova.com.br

Veja página 53

SICOOB CREDINTER
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Sul e Sudoeste de Minas 
Gerais, Baixa Mogiana e Região Ltda
Registro Ocemg: 659
Guaranésia
Ramo Crédito
(35) 3555-4900
www.sicoobcredinter.com.br

Veja página 28

SICOOB CREDIOESTE
Cooperativa de Crédito do Oeste Mineiro e 
Região Metropolitana de Belo Horizonte Ltda
Registro Ocemg: 656
Abaeté
Ramo Crédito
(37) 3541-2600
www.credioeste.coop.br

Veja página 33

SICOOB CREDIPATOS
Cooperativa de Crédito do Alto 
Paranaíba e Região Ltda
Registro Ocemg: 654
Patos de Minas
Ramo Crédito
(34) 3818-2600
www.credipatos.com.br

Veja página 56

SICOOB CREDIPEL
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Pedro Leopoldo Ltda
Registro Ocemg: 994
Pedro Leopoldo
Ramo Crédito
(31) 3660-3000
www.sicoobcredipel.com.br

Veja página 20

SICOOB CREDIPEU
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Pompéu Ltda
Registro Ocemg: 764
Pompéu
Ramo Crédito
(37) 3523-9300
www.sicoobcredipeu.com.br

Veja página 25

SICOOB CREDIPIMENTA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Pimenta Ltda
Registro Ocemg: 853
Pimenta
Ramo Crédito
(37) 3324-1214

Veja página 24, 86

SICOOB CREDIPINHO
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Noroeste de Minas Gerais Ltda 
Registro Ocemg: 898
João Pinheiro
Ramo Crédito
(38) 3561-2453

Veja página 79

SICOOB CREDIPONTAL
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Pontal do Triângulo Ltda
Registro Ocemg: 713
Ituiutaba 
Ramo Crédito
(34) 3271-4300
www.sicoobcredipontal.com.br

Veja página 79

SICOOB CREDIPRATA
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região do Alto São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 710
Lagoa da Prata
Ramo Crédito
(37) 3262-5600
www.sicoobcrediprata.com.br

Veja página 66, 67

SICOOB CREDIRAMA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Região de Iturama Ltda
Registro Ocemg: 1359
Iturama
Ramo Crédito
(34) 3415-9220
www.sicoobcredirama.com.br

Veja página 108

SICOOB CREDIRIODOCE
Cooperativa de Poupança e Crédito de 
Livre Admissão do Vale do Rio Doce Ltda
Registro Ocemg: 697
Governador Valadares
Ramo Crédito
(33) 2101-2500
www.sicoobcrediriodoce.com.br

Veja página 84

SICOOB CREDIRURAL
Cooperativa de Livre Admissão da 
Região de Pará de Minas Ltda
Registro Ocemg: 651
Pará de Minas
Ramo Crédito
(37) 3237-8800

Veja página 54

SICOOB CREDISALES
Cooperativa de Crédito de São 
Francisco de Sales Ltda
Registro Ocemg: 1016
São Francisco de Sales
Ramo Crédito
(34) 3413-1104

Veja página 57 

SICOOB CREDISUDESTE
Cooperativa de Crédito das 
Matas de Minas Ltda
Registro Ocemg: 623
Muriaé
Ramo Crédito
(32) 3746-2902

Veja página 92

SICOOB CREDISERV
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores e Empregados 
Municipais das Prefeituras de Belo 
Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, 
Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Santa Luzia, e Vespasiano Ltda
Registro Ocemg: 1458
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3274-6959
www.sicoobcrediserv.com.br

Veja página 75

SICOOB CREDISETE
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Sete Lagoas Ltda
Registro Ocemg: 619
Sete Lagoas
Ramo Crédito
(31) 3779-2222
www.sicoobcredisete.com.br

Veja página 89

SICOOB CREDISG
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região do Alto Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 1369
São Gotardo
Ramo Crédito
(34) 3671-9650
www.sicoobcredisg.com.br

Veja página 77

SICOOB CREDITÁBIL
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Contabilistas e Corretores de 
Seguros da Grande Belo Horizonte Ltda 
Registro Ocemg: 1291
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3224-3955
www.sicoobcreditabil.com.br

Veja página 75

SICOOB CREDITAMA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Iguatama Ltda
Registro Ocemg: 747
Iguatama
Ramo Crédito
(37) 3353-8500
www.sicoobcreditama.com.br

Veja página 34

SICOOB CREDITIROS
Cooperativa de Crédito da Região 
de Tiros e Matutina Ltda 
Registro Ocemg: 851
Tiros
Ramo Crédito
(34) 3853-1155

Veja página 98

SICOOB CREDITRIL
Cooperativa de Crédito dos Produtores 
Rurais de Livre Admissão do Triângulo Ltda
Registro Ocemg: 819
Uberlândia
Ramo Crédito
(34) 3291-2000
www.sicoobcreditril.com.br

Veja página 88

SICOOB CREDIUNA
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Região de Itaúna Ltda
Registro Ocemg: 835
Itaúna
Ramo Crédito
(37) 3249-2100
www.sicoobcrediuna.com.br

Veja página 50

SICOOB CREDIVAG
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Vale do Gorutuba Ltda
Registro Ocemg: 664
Janaúba
Ramo Crédito
(38) 3821-2546
www.credivag.com.br

Veja página 56

SICOOB CREDIVAR
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Região de Varginha Ltda
Registro Ocemg: 694
Varginha
Ramo Crédito
(35) 3219-4740
www.credivar.com.br

Veja página 56

SICOOB CREDIVASS
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Sul de Minas Ltda.
Registro Ocemg: 1053
São Gonçalo do Sapucaí
Ramo Crédito
(35) 3241-2804
www.sicoobcredivass.com.br

Veja página 21, 22
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SICOOB CREDIVAZ
Cooperativa de Crédito de Vazante Ltda
Registro Ocemg: 1140
Vazante
Ramo Crédito
(34) 3813-7100
http://sicoobcredivaz.com.br

Veja página 83

SICOOB CREDIVERTENTES
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão Campos das Vertentes Ltda
Registro Ocemg: 612
São Tiago
Ramo Crédito
(32) 3376-1386
www.credivertentes.com.br

Veja página 32

SICOOB CREDJUS 
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores da Justiça 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1489
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3295-0461
www.sicoobcredjus.com.br 

Veja página 36

SICOOB CREDPIT
Cooperativa Crédito de Livre Admissão 
de Pitangui e Região Ltda
Registro Ocemg: 1469
Pitangui
Ramo Crédito
(37) 3271-4120
www.sicoobcredpit.com.br

Veja página 102

SICOOB DIVICRED
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região Central e Oeste Mineiro Ltda 
Registro Ocemg: 1091
Divinópolis
Ramo Crédito
(37) 3221-2140
www.sicoobdivicred.com.br

Veja página 15, 59

SICOOB ENGECRED
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Profissionais das Áreas 
de Tecnologia, de Engenharia e de 
Arquitetura de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1408
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2533-6161
www.sicoobengecred.com.br

Veja página 63

SICOOB FRUTAL
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Região de Frutal Ltda 
Registro Ocemg: 889
Frutal
Ramo Crédito
(34) 3421-8433
www.sicoobfrutal.com.br

Veja página 55

SICOOB JUS-MP
Cooperativa de Crédito dos Integrantes 
do Poder Judiciário e do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais Ltda 
Registro Ocemg: 1393
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3048-5574
www.sicoobjusmp.com.br

Veja página 63

SICOOB LAGOACRED GERAIS
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Lagoa da Prata e Região Ltda 
Registro Ocemg: 1320
Lagoa da Prata
Ramo Crédito
(37) 3262-5500
www.lagoacred.com.br

Veja página 66, 67, 90

SICOOB MONTECREDI
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Monte Carmelo e Região Ltda
Registro Ocemg: 919
Monte Carmelo
Ramo Crédito
(34) 3842-5001
www.sicoobmontecredi.com.br

Veja página 31

SICOOB NOROESTE DE MINAS
Cooperativa de Crédito do 
Noroeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1120
Unaí
Ramo Crédito
(38) 3676-1532
https://www.sicoobnoroeste.com.br

Veja página 77

SICOOB NOSSACOOP
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Belo Horizonte e Cidades 
Polo do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1127
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3360-4900
www.sicoobnossacoop.com.br

Veja página 63

SICOOB NOSSOCRÉDITO
Cooperativa Regional de Crédito 
de Livre Admissão do Sudoeste 
Mineiro e Nordeste Paulista Ltda
Registro Ocemg: 617
São Sebastião do Paraíso
Ramo Crédito
(35) 3531-2723
www.sicoobnossocredito.com.br

Veja página 87

SICOOB SACRAMENTO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Sacramento Ltda.
Registro Ocemg: 910
Sacramento
Ramo Crédito
(34) 3351-1299

Veja página 109

SICOOB SAROMCREDI
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de São Roque de Minas Ltda
Registro Ocemg: 823
São Roque de Minas
Ramo Crédito
(37) 3433-3000
www.sicoobsaromcredi.com.br

Veja página 40, 86

SICOOB SERTÃO MINAS
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Sertão de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1388
Pirapora
Ramo Crédito
(38) 3731-9750
www.sicoobsertaodeminas.com.br

Veja página 33

SICOOB TRIÂNGULO
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados do Grupo Algar e 
Empreendedores do Triângulo Mineiro Ltda 
Registro Ocemg: 1414
Uberlândia
Ramo Crédito
(34) 3256-4500
www.sicoobcrediempar.com.br

Veja página 88

SICOOB UBERABA
Cooperativa de Crédito Rural e 
de Micro e Pequenos Empresários 
do Vale do Rio Grande Ltda
Registro Ocemg: 718
Uberaba
Ramo Crédito
(34) 3326-2200
www.sicoobuberaba.com.br

Veja página 29

SICOOB UFVCREDI
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores da Universidade 
Federal de Viçosa Ltda
Registro Ocemg: 1259
Viçosa
Ramo Crédito
(31) 3899-5246
www.sicoobufvcredi.com.br

Veja página 46

SICOOB UNIÃO
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da União dos Vales do Piranga e Matipó Ltda
Registro Ocemg: 1021
Raul Soares
Ramo Crédito
(33) 3351-4848
www.sicoobuniao.com.br

Veja página 94

SICOOB UNIÃO CENTRAL
Cooperativa de Crédito da Região 
Central de Minas Ltda
Registro Ocemg: 613
Paraopeba
Ramo Crédito
(31) 3714-1006
www.sicoobcrediparaopeba.com.br

Veja página 60

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Centro Oeste Mineiro Ltda 
Registro Ocemg: 699
Arcos
Ramo Crédito
(37) 3351-1931
www.sicoobuniaocentrooeste.com.br

Veja página 27

SICOOB UNISAUDE SUDESTE
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Profissionais da Saúde da Zona da 
Mata Mineira e Sul do Espírito Santo
Registro Ocemg: 899
Ubá
Ramo Crédito
(31) 3891-6456
www.unisicoob.com.br/unisaudesudeste

Veja página 91

SICOOB VALE DO AÇO
Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Vale do Aço Ltda.
Registro Ocemg: 41
Ipatinga
Ramo Crédito
(31) 2109-2950
www.sicoobvaledoaco.com.br

Veja página 35, 59

SUINCO
Cooperativa de Suinocultores Ltda 
Registro Ocemg: 1778
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3826-1200
www.suinco.com.br

Veja página 65

TUPICRED
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Serventuários da Cimento 
Tupi S/A e Empresas Coligadas Ltda
Registro Ocemg: 514
Carandaí
Ramo Crédito
(32) 3339-4616

Veja página 75

UBERVAN
Cooperativa dos Transportadores 
de Uberaba Ltda
Registro Ocemg: 1631
Uberaba
Ramo Transporte
(34) 3312-4027
www.ubervan.com.br

Veja página 86
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UNICRED PROGRESSO
Cooperativa de Crédito dos 
Profissionais de Saúde do Triângulo 
Mineiro e Sul de Minas Ltda
Registro Ocemg: 881
Uberaba
Ramo Crédito
(34) 3312-0123
www.unicredmg.com.br

Veja página 86

UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO
Unimed Alto São Francisco - 
Cooperativa de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 802
Formiga
Ramo Saúde
(37) 3322-2065
www.unimedasf.coop.br

Veja página 110

UNIMED BARBACENA
UNIMED BARBACENA Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 690
Barbacena
Ramo Saúde
(32) 3339-3900
www.unimedbarbacena.coop.br

Veja página 42

UNIMED CARATINGA
UNIMED CARATINGA Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 733
Caratinga
Ramo Saúde
(33) 3321-6622
www.unimed.coop.br/caratinga

Veja página 66

UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 484
Conselheiro Lafaiete
Ramo Saúde
(31) 3769-3000
www.unimedcl.com.br

Veja página 45

UNIMED CURVELO 
UNIMED CURVELO Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 716
Curvelo
Ramo Saúde
(38) 3729-7200
www.unimedgm.coop.br

Veja página 44

UNIMED FEDERAÇÃO MINAS
Federação Interfederativa das 
Cooperativas de Trabalho Médico 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 363
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3277-2500
www.unimedmg.coop.br

Veja página 80

UNIMED GOVERNADOR VALADARES
UNIMED GOVERNADOR VALADARES 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 801
Governador Valadares
Ramo Saúde
(33) 2101-2900
www.unimedgv.coop.br

Veja página 84

UNIMED INCONFIDENTES 
UNIMED INCONFIDENTES Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 778
Ouro Preto
Ramo Saúde
(31) 3559-7200
www.unimedinconfidentes.coop.br

Veja página 30

UNIMED JOÃO MONLEVADE
UNIMED JOÃO MONLEVADE 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 773
João Monlevade
Ramo Saúde
(31) 3851-4888
www.unimedjm.com.br

Veja página 29, 74

UNIMED LAVRAS
UNIMED LAVRAS Cooperativa 
de Trabalho Médico 
Registro Ocemg: 846
Lavras
Ramo Saúde
(35) 3829-0011
www.unimedlavras.coop.br

Veja página 72

UNIMED PATROCÍNIO
UNIMED PATROCÍNIO Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 793
Patrocínio
Ramo Saúde
(34) 3839-5666
www.unimedpatrocinio.com.br

Veja página 88

UNIMED POÇOS DE CALDAS
UNIMED POÇOS DE CALDAS Cooperativa 
de Trabalho e Serviço Médico Ltda 
Registro Ocemg: 791
Poços de Caldas
Ramo Saúde
(35) 3729-3300
www.unimedpc.com.br

Veja página 63

UNIMED SÃO JOÃO DEL REI
UNIMED SÃO JOÃO DEL REI 
Cooperativa de Trabalho Médico 
Registro Ocemg: 936
São João del Rei
Ramo Saúde
(32) 3372-8080
www.unimedsjdelrei.coop.br 

Veja página 57

UNIMED SUDOESTE
UNIMED SUDOESTE DE MINAS 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 845
Passos
Ramo Saúde
(35) 3529-2600
www.unimedsudoestemg.coop.br

Veja página 28

UNIMED TRÊS PONTAS
UNIMED TRÊS PONTAS Cooperativa 
de Trabalho Médico 
Registro Ocemg: 971
Três Pontas
Ramo Saúde
(35) 3266-8000
www.unimedtrespontas.coop.br

Veja página 106

UNIMED UBÁ
UNIMED UBÁ Cooperativa de 
Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 700
Ubá
Ramo Saúde
(32) 3539-3600
www.unimeduba.coop.br

Veja página 50

UNIMED VALE DO AÇO
UNIMED VALE DO AÇO Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 553
Ipatinga
Ramo Saúde
(31) 2136-2287
www.unimedvaledoaco.coop.br

Veja página 35, 59

UNIMED VARGINHA
Unimed Varginha Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 283
Varginha
Ramo Saúde
(35) 3690-7000
www.unimedvarginha.coop.br

Veja página 107

UNIMED/ANDRADAS
Cooperativa de Trabalho Médico 
- UNIMED/ANDRADAS
Registro Ocemg: 951
Andradas
Ramo Saúde
(35) 3731-3030
www.unimedandradas.coop.br

Veja página 74

UNIMED/ARAGUARI
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/ARAGUARI
Registro Ocemg: 638
Araguari
Ramo Saúde
(34) 3249-5151
www.unimedaraguari.com.br

Veja página 101

UNIMED/BH
Unimed Belo Horizonte Cooperativa 
de Trabalho Médico - UNIMED/BH
Registro Ocemg: 210
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3229-6092
www.unimedbh.com.br

Veja página 15, 64

UNIMED/CENTRO OESTE
UNIMED PARÁ DE MINAS Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 807
Pará de Minas
Ramo Saúde
(37) 3237-9900
www.unimedcentro-oeste.com.br

Veja página 54

UNIMED/CIRC. DAS ÁGUAS
UNIMED DE SÃO LOURENÇO 
Cooperativa de Trabalho Médico 
Registro Ocemg: 777
São Lourenço
Ramo Saúde
(35) 3695-8500
www.unimedcircuito.coop.br

Veja página 36

UNIMED/FRUTAL
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/FRUTAL
Registro Ocemg: 1163
Frutal
Ramo Saúde
(34) 3429-9300
www.unimedfrutal.com.br

Veja página 55

UNIMED/GUAXUPÉ
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/GUAXUPÉ
Registro Ocemg: 732
Guaxupé
Ramo Saúde
(35) 3559-6100
www.unimedguaxupe.com.br

Veja página 73

UNIMED/INTRAFEDERATIVA
Federação Regional Leste Nordeste 
Mineiro - Intrafederativa Rios Doce, 
Jequitinhonha e Mucuri de Minas Gerais 
Registro Ocemg: 1096
Governador Valadares
Ramo Saúde
(33) 2101-2999
www.unimedvaledoaco.com.br

Veja página 84
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http://www.unimedbh.com.br/
http://www.unimedcentro-oeste.com.br/
http://www.unimedcircuito.coop.br/
http://www.unimedfrutal.com.br/
http://www.unimedguaxupe.com.br/
http://www.unimedvaledoaco.com.br/


UNIMED/JUIZ DE FORA
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/JUIZ DE FORA
Registro Ocemg: 246
Juiz de Fora
Ramo Saúde
(32) 3249-5536
www.unimedjf.coop.br

Veja página 76

UNIMED/MACHADO
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/MACHADO
Registro Ocemg: 933
Machado Saúde
(35) 3295-0701
www.unimedmachado.coop.br

Veja página 101

UNIMED/PATOS DE MINAS
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/PATOS DE MINAS
Registro Ocemg: 754
Patos de Minas
Ramo Saúde
(34) 3820-1620
www.unimedpatosdeminas.com.br

Veja página 47, 90

UNIMED/SÃO S. DO PARAÍSO
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - 
UNIMED/SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
Registro Ocemg: 844
São Sebastião do Paraíso
Ramo Saúde
(35) 3539-8400
www.unimedssp.com.br

Veja página 60

UNIMED/SUL MINEIRA
Cooperativa de Trabalho 
Médico de Pouso Alegre
Registro Ocemg: 735
Pouso Alegre
Ramo Saúde
(35) 3449-1800
www.unimedsulmineira.com.br

Veja página 37

UNIMED/TRÊS VALES
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/TRÊS VALES
Registro Ocemg: 790
Teófilo Otoni
Ramo Saúde
(33) 3529-1100
www.unimedtv.coop.br

Veja página 105

UNIMED/UBERABA
Cooperativa de Trabalho Médico 
Ltda - UNIMED/UBERABA
Registro Ocemg: 224
Uberaba
Ramo Saúde
(34) 3318-2222
www.unimeduberaba.com.br

Veja página 86

UNIODONTO CENTRO OESTE MINAS
Uniodonto Centro Oeste Minas 
Cooperativa Odontológica
Registro Ocemg: 2091
Lagoa da Prata
Ramo Saúde
(37) 3261-1225

Veja página 67

UNIODONTO PASSOS
UNIODONTO PASSOS Cooperativa 
de Trabalho Odontológico Ltda 
Registro Ocemg: 1480
Passos
Ramo Saúde
(35) 3521-1370
www.uniodontopassos.com.br

Veja página 94

UNIODONTO UBERLÂNDIA
Cooperativa de Trabalho Odontológico 
Ltda - UNIODONTO/REGIONAL
Registro Ocemg: 709
Uberlândia
Ramo Saúde
(34) 3228-8100
www.uniodontouberlandia.com.br

Veja página 88

UNIODONTO/BH
Cooperativa de Trabalho Odontológico 
Ltda - UNIODONTO/BH
Registro Ocemg: 435
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3025-7500
www.uniodontobh.org.br

Veja página 70

UNIODONTO/JUIZ DE FORA
Uniodonto de Juiz de Fora Cooperativa 
de Saúde Odontológica 
Registro Ocemg: 1138
Juiz de Fora
Ramo Saúde
(32) 3215-0706
www.uniodontojf.com.br

Veja página 76

UNIODONTO/POÇOS DE CALDAS
Cooperativa Odontológica Poços de Caldas
Registro Ocemg: 1381
Poços de Caldas
Ramo Saúde
(35) 3712-7222
www.uniodontopocos.com.br

Veja página 55

UNIODONTO/UBERABA
Cooperativa de Trabalho Odontológico 
Ltda - UNIODONTO/UBERABA
Registro Ocemg: 516
Uberaba
Ramo Saúde
(34) 3334-7700
www.uniodontouberaba.com.br

Veja página 86

UNIPSICO UBERLÂNDIA
UNIPSICO UBERLÂNDIA Cooperativa 
de Trabalho em Psicologia Ltda
Registro Ocemg: 990
Uberlândia
Ramo Saúde
(34) 3210-5531
www.unipsicouberlandia.com.br

Veja página 88
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Alegria! É com esse sentimento que celebramos mais uma edição do 
Dia de Cooperar. Os resultados aqui apresentados somente foram 
possíveis em função do comprometimento dos voluntários, parceiros 
e cooperativas mineiras.

Dizer sim ao voluntariado cooperativista é assumir uma responsabilidade 
e compromisso com o outro. Sem dúvida, um ato de amor, respeito, 
cidadania e solidariedade. 

A contribuição de cada pessoa envolvida com o Dia de Cooperar foi 
feita na medida de suas possibilidades e com aquilo que cada um sabe 
fazer, de maneira exemplar: o bem.

Encerramos mais uma edição desse movimento de integração, 
sustentabilidade, amizade, partilha e cuidado com a vida. A sensação 
é de dever cumprido, mas não vamos parar por aqui. Pelo contrário, 
seguiremos motivados a dar continuidade a essas ações que vem 
mudando a realidade de milhares de pessoas.

Quanto mais doamos, mais sentimos satisfação em compartilhar um 
pouco do que somos e temos para oferecer ao próximo.

Tudo que foi feito e tudo que ainda está por vir faz toda a diferença 
para um mundo melhor. Seguimos pensando em um horizonte com 
mais cooperação e você é fundamental para fazer a diferença e dar 
continuidade a esse movimento que tanto nos une e mostra a força do 
cooperativismo na vida das pessoas. Até 2020!

MENSAGEM
FINAL
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Tel.: (31) 3025-7100
Rua Ceará, 771 - Funcionários
CEP 30.150-311 - Belo Horizonte/MG

www.minasgerais.coop.br

http://www.minasgerais.coop.br/

