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Há 11 anos, em Minas e no Brasil, a solidariedade vem fazendo 
a diferença na vida de milhares de pessoas por meio do Dia de 
Cooperar (Dia C). Com o programa, o voluntariado coopera-
tivista promove continuamente projetos sociais que se tor-
naram essenciais em diversas comunidades. Especialmente 
em 2020, a grande maioria das ações esteve ligada ao en-
frentamento dos impactos da crise do coronavírus no país. 

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

onde tem
cooperação
tem força!

2020
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“A pessoa humana é o centro de uma sociedade fraterna”. A frase frequentemente 
pronunciada pelo Sumo Pontífice Papa Francisco resume bem o propósito do Dia C. 
Mesmo em um ano difícil, com uma inesperada e avassaladora pandemia que assolou 
o mundo, as cooperativas não se furtaram ao objetivo maior de fazer o bem, colo-
cando as pessoas em primeiro lugar. Nesse sentido, permaneceram firmes no hori-
zonte da solidariedade para lidar com os desafios das desigualdades, confirmando a 
cooperação como grande caminho para o desenvolvimento coletivo.

Por meio do Dia de Cooperar, registramos acolhimento, inclusão e doação, demons-
trativos intrínsecos do DNA cooperativista, que direcionam naturalmente a solida-
riedade para as atividades cotidianas dos empreendimentos cooperativos para a 
construção de uma sociedade melhor para todos. 

Apesar do ano atípico, as cooperativas mineiras, com todo o cuidado necessário, 
saíram em defesa da vida em uma série de projetos que emocionaram e impactaram 
positivamente a vida de milhares de pessoas.

Estamos especialmente orgulhosos dos resultados do Dia de Cooperar 2020, cons-
cientes de que nosso propósito e forma de atuação não acontecem apenas em con-
dições propícias, mas, sobretudo, onde existem pessoas que acreditam e confiam na 
cooperação como solução diante das adversidades. Afinal, somos, de fato, a mudan-
ça, somos o futuro. Somos todos juntos. Somos Coop. Somos o cooperativismo em 
Minas!Presidente do Sistema Ocemg

ronaldo scucato 

mensa  em do

 presidente
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nossa essência

é cooperar

para o bem!
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O Dia de Cooperar é um programa de 
responsabilidade social do cooperativismo 
brasileiro, iniciado em Minas Gerais em 
2009, cujo foco principal é o incentivo 
ao voluntariado e aos impactos sociais 
transformadores nas comunidades. Desde 
2015 acontece em todo o país, confirmando 
o compromisso das cooperativas 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.

Ajudar as pessoas 
a transformar 

suas vidas. 

AMBIÇÃO

MIssÃO

cOOPERAR
DIA de
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#OrGulhOdeFIne

Solidariedade - palavra conhecida por todos 
e aplicada por muitas pessoas, mas que 
nunca teve tanto destaque, de forma global, 
desde quando foi declarada a pandemia 
do novo coronavírus. O cenário mundial, 
alterado pela ameaça de um vírus que se 
alastrou com rapidez, trouxe sofrimento, 
principalmente aos mais vulneráveis. A 
pandemia alterou não apenas as formas de 
contato entre as pessoas e a rotina, como 
também acionou o alerta em relação aos 
cuidados pessoais e com o próximo. A lição 
do Dia C 2020 é que, apesar da natureza 
humana ser vulnerável e frágil, não estamos 
sozinhos, temos uns aos outros. Somos 
responsáveis pela geração do bem-estar e 
pela amplitude da cooperação, de perto ou 
de longe, e isso importa.

COnFIRA Os nÚMEROs DO MOVIMEnTO EM MInAs GERAIs: 

32.123
VOLUnTÁRIOs
EnVOLVIDOs

3.683.341
PEssOAs BEnEFICIADAs

267
COOPERATIVAs 
PARTICIPAnTEs

355
CIDADEs 
COnTEMPLADAs

240
PROJETOs 
REALIZADOs

MInAs    ERAIs
DIA C em
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compartilhamossolidariedade!
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1. Abadia dos Dourados
2. Abaeté 
3. Abre Campo
4. Águas Formosas
5. Aimorés
6. Alfenas
7. Almenara
8. Alpinópolis 
9. Alto Caparaó
10. Alto Jequitibá
11. Alvarenga
12. Alvinópolis
13. Amparo do Serra
14. Andradas
15. Angelândia
16. Antônio Dias
17. Araguari
18. Araxá
19. Arceburgo
20. Arcos
21. Areado
22. Astolfo Dutra
23. Ataléia
24. Baependi
25. Bambuí 
26. Barão de Cocais
27. Barbacena
28. Barra Longa
29. Bela Vista de Minas
30. Belo Horizonte
31. Belo Oriente
32. Bertópolis
33. Betim

34. Boa Esperança
35. Bocaiúva
36. Bom Despacho
37. Bom Jesus do Galho
38. Bom Repouso
39. Borda da Mata
40. Botelhos
41. Brasópolis
42. Brumadinho
43. Buritizeiro
44. Cachoeira de Minas
45. Caetanópolis
46. Caeté
47. Caiana
48. Camacho
49. Camanducaia
50. Cambuí
51. Cambuquira
52. Campanário
53. Campanha
54. Campo Belo 
55. Campo do Meio 
56. Campos Altos
57. Campos Gerais
58. Canápolis
59. Caparaó
60. Capelinha
61. Capinópolis
62. Capitólio
63. Caraí 
64. Carandaí
65. Carangola
66. Caratinga

CIDADEs MInEIRAs 
PARTICIPAnTEs

DIA CDO
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67. Carlos Chagas
68. Carmo da Cachoeira
69. Carmo de Minas
70. Carmo do Cajuru 
71. Carmo do Paranaíba
72. Carvalhópolis
73. Cascalho Rico
74. Cataguases
75. Catuji
76. Caxambu
77. Chapada Gaúcha
78. Claúdio
79. Comendador Gomes 
80. Conceição das Alagoas
81. Conceição das Pedras
82. Conceição do Rio Verde
83. Conceição dos Ouros
84. Confins
85. Congonhal
86. Conselheiro Lafaiete
87. Conselheiro Pena
88. Contagem
89. Cordislândia
90. Coromandel
91. Coronel Fabriciano
92. Coronel Xavier Chaves 
93. Córrego Danta
94. Córrego do Ouro
95. Córrego Fundo
96. Crisólita
97. Cristina
98. Cruzeiro de Fortaleza
99. Cuparaque
100. Curvelo

101. Diamantina
102. Dionísio
103. Divino
104. Divinópolis
105. Dom Cavati
106. Dom Silvério
107. Dom Viçoso
108. Dona Eusébia
109. Dores do Indaiá
110. Elói Mendes
111. Engenheiro Caldas
112. Engenheiro Navarro
113. Entre Rios de Minas
114. Ervália
115. Esmeraldas
116. Espera Feliz 
117. Espírito Santo do Dourado
118. Estiva 
119. Estrela do Indaiá
120. Estrela do Sul
121. Eugenópolis
122. Extrema
123. Fervedouro
124. Florestal
125. Formiga
126. Francisco Dumont
127. Franciscópolis
128. Frei Gaspar
129. Fronteira 
130. Fronteira dos Vales
131. Frutal
132. Galiléia
133. Goiabeira
134. Governador Valadares 

135. Grupiara
136. Guanhães
137. Guapé
138. Guaranésia 
139. Guarani
140. Guarda dos Ferreiros
141. Guarda-Mor
142. Guaxupé
143. Guimarânia
144. Gurinhatã
145. Heliodora
146. Ibiá
147. Ijaci
148. Ipaba
149. Ipanema
150. Ipatinga
151. Ipiaçu
152. Itabira
153. Itabirito
154. Itaipé
155. Itajubá 
156. Itamarandiba
157. Itambacuri
158. Itamonte
159. Itanhandu
160. Itanhomi
161. Itaobim
162. Itapecerica
163. Itaú de Minas 
164. Itaúna
165. Itueta
166. Ituiutaba
167. Iturama
168. Jaboticatubas

169. Jacutinga
170. Jaíba
171. Janaúba
172. Japaraíba
173. Jequeri
174. Jequitinhonha
175. Jesuânia
176. Joanésia
177. João Monlevade
178. João Pinheiro 
179. Juiz de Fora
180. Juruaia
181. Ladainha
182. Lagamar
183. Lagoa da Prata
184. Lagoa Grande
185. Lagoa Santa
186. Lajinha 
187. Lambari
188. Lavras
189. Leopoldina
190. Limeira do Oeste
191. Luz
192. Machacalis
193. Machado
194. Malacacheta
195. Manhuaçu
196. Manhumirim
197. Mariana
198. Marmelópolis
199. Martinho Campos 
200. Matipó
201. Matutina
202. Mercês 

203. Mesquita
204. Minas Novas 
205. Miradouro
206. Miraí
207. Moema
208. Monsenhor Paulo
209. Monte Alegre de Minas
210. Monte Belo 
211. Monte Carmelo
212. Montes Claros 
213. Morada Nova de Minas
214. Mucuri
215. Munhoz
216. Muriaé
217. Mutum
218. Nanuque 
219. Naque
220. Natércia
221. Nepomuceno
222. Nova Era
223. Nova Lima
224. Nova Módica
225. Nova Serrana
226. Novo Cruzeiro
227. Novo Oriente de Minas 
228. Oliveira
229. Orizânia
230. Ouro Fino
231. Ouro Preto
232. Ouro Verde de Minas 
233. Padre Paraíso
234. Pains
235. Pará de Minas
236. Paracatu
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237. Paraguaçu
238. Paraopeba
239. Passa Quatro
240. Passos
241. Patos de Minas
242. Patrocínio
243. Patrocínio do Muriaé
244. Pavão
245. Pedra do Indaiá
246. Pedralva
247. Pedro Leopoldo
248. Perdigão
249. Perdões
250. Pescador 
251. Piedade dos Gerais
252. Pimenta
253. Pirajuba
254. Piranga
255. Pirapora
256. Piraúba
257. Pitangui
258. Piumhi
259. Poço Fundo
260. Poços de Caldas
261. Pompeú
262. Ponte Nova
263. Porteirinha
264. Porto Firme
265. Poté
266. Pouso Alegre
267. Prados
268. Prata
269. Pratinha
270. Raul Soares 

271. Resplendor
272. Ressaquinha
273. Ribeirão das Neves 
274. Rio Casca
275. Rio Paranaíba
276. Rio Piracicaba
277. Rio Pomba
278. Rodeiro 
279. Romaria
280. Rosário de Limeira
281. Sabará 
282. Santa Bárbara
283. Santa Helena de Minas 
284. Santa Luzia
285. Santa Rita do Itueto
286. Santa Rita do Sapucaí
287. Santa Rosa da Serra
288. Santa Vitória
289. Santana do Manhuaçu
290. Santana do Paraíso
291. Santana do Riacho 
292. Santo Antônio do Amparo
293. Santo Antônio do Grama
294. Santo Antônio do Monte
295. São Bento Abade
296. São Domingos do Prata
297. São Francisco
298. São Francisco do Glória
299. São Geraldo do Baixio
300. São Gonçalo do Pará
301. São Gonçalo do Rio Abaixo
302. São Gonçalo do Sapucaí
303. São Gotardo
304. São João da Mata

305. São João del Rei
306. São João do Oriente
307. São João Nepomuceno
308. São José da Lapa
309. São José do Alegre
310. São José do Goiabal
311. São Lourenço
312. São Miguel do Anta
313. São Pedro dos Ferros
314. São Roque de Minas
315. São Sebastião da Vargem Alegre
316. São Sebastião do Maranhão
317. São Sebastião do Paraíso
318. Senador Amaral 
319. Sericita
320. Serra do Salitre
321. Serra dos Aimorés 
322. Serro 
323. Sete Lagoas
324. Setubinha 
325. Silvianópolis
326. Simonésia
327. Soledade de Minas
328. Tarumirim
329. Teixeiras
330. Teófilo Otoni
331. Timóteo
332. Tiradentes 
333. Tiros
334. Tocantins 
335. Três Corações
336. Três Marias
337. Três Pontas
338. Tupaciguara

339. Turmalina
340. Turvolândia
341. Ubá
342. Uberaba
343. Uberlândia
344. Unaí
345. União de Minas 
346. Urucânia  
347. Varginha
348. Várzea da Palma
349. Vazante
350. Verdelândia
351. Vermelho Novo
352. Viçosa
353. Vieiras
354. Virgínia
355. Visconde do Rio Branco
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BRAsIL
DIA C

nO Quando o assunto é cooperar por um 
mundo melhor, o Dia C é referência 
no Brasil. Em 2020, o programa foi 
direcionado a ações de combate aos 
problemas gerados pela pandemia, 
mas também contou com projetos 
continuados ou de impacto específico nas 
comunidades nas quais as cooperativas 
atuam.

De norte a sul do país, os exemplos de 
solidariedade foram muitos, doações 
de alimentos e equipamentos de 
proteção, atendimentos de saúde, 
orientações financeiras, dentre outros 
foram realizados mostrando a força e o 
engajamento social das cooperativas na 
luta contra o coronavírus. 

2.275
cooperativas
brasileiras participantes

145.399
voluntários envolvidos

1.408
Cidades Contempladas

2.045
PROJETOs REALIZADOs

Fonte: OCB até o dia 21/10/2020

8.007.236
Pessoas Beneficiadas

1.677
Iniciativas com foco na Covid
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7 ramos do cooperativismo 
participaram diretamente nas ações 
do Dia C. Confira a distribuição:

 › 131 cooperativas de crédito;

 › 50 cooperativas agropecuárias;

 › 48 cooperativas de saúde;

 › 11 cooperativas de transporte;

 › 15 cooperativas de trabalho, 

produção de bens e serviços;

 › 10 cooperativas de consumo;

 › 2 cooperativas de infraestrutura. 

A campanha do Dia C muito mais que incentivar as cooperativas a colocarem 
em prática ações de voluntariado em prol de suas comunidades de atuação, 
também busca mobilizar a sociedade a conhecer e participar deste 
movimento de solidariedade que faz a diferença na vida de quem recebe e de 
quem ajuda. 

Em 2020, o Sistema Ocemg alcançou resultados muito importantes de 
divulgação do movimento por meio das redes sociais. 

Foram 788.100 pessoas impactadas, com 218.672 visualizações pelo 
Facebook; 42.761 visualizações pelo Instagram e 5.665 visualizações pelo 
Twitter. 

No canal do Youtube, a live de lançamento do Dia C, com Cesar Menotti & 
Fabiano, teve 263.239 visualizações, sendo que a de celebração alcançou mais 
de 250 mil visualizações com a banda Skank. 

Muito conteúdo, entrevistas e informações foram veiculados na mídia mineira 
e a campanha alcançou 178 inserções diretas em jornais, revistas, blogs e 
portais de notícia. Foram 5.080.641 pessoas alcançadas nas divulgações 
realizadas por 58 rádios mineiras, sendo 23 delas comerciais, 28 comunitárias 
e 7 educativas, em 53 cidades de Minas Gerais

Dia C
na Mídia e nas 
redes sociais
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Foi pelas ondas de rádio e pela internet que milhares de pessoas 
conheceram mais sobre o cooperativismo e o Dia de Cooperar 
(Dia C). Em 10 de maio, em uma ação inédita, em parceria com 
a Unimed-BH e a rádio 98 FM, o Sistema Ocemg promoveu o 
lançamento da edição 2020 do Dia C, alcançando mais de 260 
mil pessoas pelas plataformas digitais da rádio, redes sociais 
e youtube da entidade. O número de pessoas impactadas pela 
programação exclusiva promovida em um dia inteiro, em todos os 
horários da rádio, chegou a mais de três milhões de pessoas em 
Belo Horizonte e Região Metropolitana, considerando o número de 
ouvintes. 

Com conteúdo jornalístico e de entretenimento, exibido das 8h 
às 18h, foram disseminadas informações sobre o segmento e 
suas ações de desenvolvimento social. O presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, abriu a programação detalhando a 
história do cooperativismo no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, 
frisando a importância de cada ramo e destacando o quanto o 
cooperativismo de saúde, crédito, transporte e agropecuário se 
reinventaram para manter operantes os serviços essenciais para a 
sociedade durante a pandemia. 

Já o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, 
contextualizou o cooperativismo e explicou que o segmento 
nasceu em tempos de crise – durante a revolução industrial e se 
mantém firme até os dias de hoje, auxiliando a população. 

Apoiadora da inciativa, a Unimed-BH, através da participação do 

Lançamento

DO DIA C
em Minas
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presidente da instituição, Dr. Samuel Flam, apresentou as ações 
da entidade no combate à pandemia, e como a instituição inovou 
nas ações de prevenção e atendimento relacionadas à Covid-19. 

Representantes de cooperativas do Estado, como Sicoob 
Credimonte e Sicoob Coopemata, também integraram a 
programação apresentando cases de responsabilidade social e 
do Dia C, confirmando a força do setor para a transformação das 
comunidades onde está presente. 

show de soLIdaRIedADe
Além de muita informação, a programação de Lançamento do Dia 
C contou com uma atração de peso, conduzida pelo apresentador 
do programa Graffite, da 98 FM, Eduardo Schechtel, direto do 
Centro de Treinamento do Cooperativismo Mineiro: uma super 
live com a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. A iniciativa 
foi transmitida ao vivo no Canal do Youtube do Sistema Ocemg, 
encerrando a programação do dia. Mais de 22 mil acessos 
foram confirmados durante a apresentação da dupla, que se 
encantou com a causa. Mais de 228 mil visualizações da live foram 
identificadas no YouTube.

Ao longo do show, foram feitas doações pela audiência em prol 
de cinco instituições de Belo Horizonte auxiliadas pelo Sistema 
Ocemg: Central Única das Favelas (CUFA/MG), Associação Mineira 
de Reabilitação (AMR), Associação Unificada de Recuperação de 
Apoio (Casa Aura), Cidade Ozanam Obra Unida da Sociedade São 
Vicente de Paula – Creche Odete Valadares e Asilo Nossa Senhora 
da Piedade – Lar da Vovó. 
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Celebrando a realização de projetos que mitigaram os impactos 
da pandemia do novo coronavírus na vida da população, o Sistema 
Ocemg, colocou no ar, no dia 4 de julho, por meio do Youtube e das 
multiplataformas da rádio 98FM, mais de 10 horas de programação 
sobre cooperativismo e solidariedade, com direito à apresentação da 
banda Skank no final, em uma parceria com o Sistema OCB, 
Unimed-BH, e as Centrais do Sicoob Cecremge e Crediminas. 

Na ocasião, os expectadores também fizeram doações e todo o 
montante arrecadado nas lives, tanto de lançamento quanto de 
celebração, foram convertidos na doação de cestas básicas que 
beneficiaram mais de mil famílias em Belo Horizonte e Região. Aos 
recursos angariados, foram somados os valores alcançados com as 
inscrições da Corrida da Cooperação deste ano, sendo que o Sistema 
Ocemg ainda complementou uma parte para a aquisição total de 1.005 
cestas destinadas às seguintes instituições sociais: Central Única 
das Favelas (Cufa-MG); Associação Mineira de Reabilitação (AMR), 

Distantes fisicamente, 
mas juntos na cooperação

CELEBRAção
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Associação Unificada de Recuperação de 
Apoio (Casa Aura); Cidade Ozanam Obra Unida 
da Sociedade São Vicente de Paula- Creche 
Odete Valadares; e Asilo Nossa Senhora da 
Piedade (Lar da Vovó). Vale destacar ainda 
que durante as lives houve doação de 1.000 
sabonetes que tiveram a mesma destinação. O 
Sistema Ocemg também promoveu a doação 
de 20 mil máscaras de proteção individual 
para diversas cooperativas no Estado, sendo 
a aquisição realizada com a Cooperárvore – 
cooperativa localizada em Betim, formada 
por costureiras que viram sua renda 
comprometida em função do isolamento 
social no período de pandemia.  

Ao longo da programação, foram contadas 
histórias sobre o poder transformador do Dia 
C, e várias cooperativas fizeram relatos das 
ações realizadas para minimizar os impactos 
da pandemia nas cidades de sua atuação, 
como a Unimed São Sebastião do Paraíso, 
Sicoob Copermec, Unimed-BH e Instituto 
Unimed-BH, Sicoob Central Cecremge e 
Sicoob Central Crediminas.
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Ressoando 

Durante a pré-live de celebração do Dia C comandada pelos 
apresentadores da 98 FM Eduardo Schectel (Dudu) e Christiano Junqueira 
(CJ), foi apresentada a ação do Dia C realizada simultaneamente pelas 
cooperativas de Patos de Minas – Sicoob Credicopa, Sicoob Credipatos, 
Coopatos, Sicred e Unicred. 

No programa especial do Buteco 98, realizado especialmente com 
produtos de cooperativas na ocasião, os apresentadores além de 
conversar com convidados, degustaram cafés, queijos, sucos embutidos, 
produtos lácteos, doces, mel, licores e geleias produzidos no Estado por 
milhares de famílias que fazem parte do cooperativismo. Participaram 
do bate-papo representantes da Coccamig, Dedo de Gente e Aurora 
falando sobre a atuação do cooperativismo, seus produtos, serviços e 
função social do negócio cooperativo. Durante o programa também foram 
apresentados e expostos os produtos da Cooxupé, Minasul, Coopfam, 
Aurora, Cemil, Conap, Coopatos, Coopervass e Coopadap. 

Fechando com chave de ouro a programação de celebração do Dia C, a 
banda mineira Skank fez uma live tocando músicas dos seus 30 anos de 
carreira e difundindo o propósito social do cooperativismo. Mais de 30 mil 
pessoas assistiram à apresentação musical ao vivo, gerando mais de 250 
mil visualizações. 

O DIA C
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Parceria no 
transporte
O Dia C 2020 confirma que a solidariedade e a intercooperação 
são fundamentais para a superação de momentos difíceis. Unindo 
esforços em prol do bem comum, o Sistema Ocemg deu sua 
parcela de contribuição no projeto da Central Única das Favelas 
(Cufa) intitulado “Cufa Contra o Vírus”. A instituição é parceira 
do Sistema em ações sociais e já havia recebido uma doação 
externa de 32 toneladas de alimentos. Nesse sentido, a entidade 
de representação das cooperativas de Minas Gerais acionou a 
Coopmetro que viabilizou o transporte dos alimentos em um 
único dia para moradores de favelas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana, contemplando 12 comunidades. 

Este ano, a Corrida da Cooperação realizada pelo Sistema Ocemg 
também contou com o apoio das cooperativas de táxi para a 
entrega dos kits na casa dos participantes. Foram quase 2 mil 
entregas em dois dias, contribuindo com um dos segmentos 
mais afetados pela pandemia: o transporte de passageiros, que 
teve seu faturamento impactato em 70% no período. Integrando 
as atividades do Dia C, a Corrida da Cooperação foi virtual em 
2020, no Dia C, e contou com a participação de mais de duas mil 
pessoas.
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OBJETIVOs DE
DEsEnVOLVIMEnTO
sUsTEnTÁVEL ODs
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Ações que 
transformam

VIDAs
Desde 2016 as cooperativas abraçaram os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para realizar ações de transformação social. 
Esses ODS, como são conhecidos, foram 
assinados pelos líderes mundiais de 193 
países na sede da ONU, em Nova Iorque. 
Até 2030, o compromisso é que sejam 
implantados e as cooperativas, por meio do 
Dia C, vem realizando diversas ações nesse 
sentido. Em 2020, das 240 ações realizadas 
236 tiveram como foco mitigar os efeitos 
da Covid 19 nas cidades de atuação das 
cooperativas e os ODS foram incorporados 
de forma criativa e humanitária. 

 › 146 projetos focados no 3º ODS - Saúde e bem-estar;

 › 25 projetos ligados ao 2º ODS - Fome zero e agricultura sustentável;

 › 24 projetos contemplaram o 1º ODS - Erradicação da pobreza;

 › 16 projetos sobre o 10º ODS - Redução das desigualdades;

 › 10 projetos sobre o 4º ODS - Educação de qualidade;

 › 1 projeto sobre o 6º ODS - Água potável e saneamento;

 › 2 projetos sobre o 8º ODS - Trabalho descente e crescimento econômico;

 › 1 projeto sobre o 9º ODS - Indústria, inovação e infraestrutura;

 › 2 projetos sobre o 11º ODS - Cidades e comunidades sustentáveis;

 › 2 projetos sobre o 13° ODS - Ação contra a mudança global do clima;

 › 1 projeto sobre o 15º ODS - Vida terrestre;

 › 3 projetos sobre o 16º ODS - Paz, justiça e instituições eficazes;

 › 3 projetos sobre o 17º ODS - Parcerias e meios de implementação;

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 21



AÇÕEs
REALIZADAs
PELAs
COOPERATIVAs
MInEIRAs
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COGRAN
COOPERGRANEL
SICOOB CREDIRURAL
SICOOB ASCICRED
UNIMED CENTRO OESTE

Campanha nota 10

Sensibilizada com o cenário da pandemia, a Codepar uniu esforços para ajudar o Hospital 
São José, de Botelhos e, consequentemente, garantir melhor qualidade no atendimento 
dos pacientes da cidade, localizada na região do sudoeste mineiro. 

Com a participação de 12 voluntários, a cooperativa beneficiou três mil pessoas por meio 
da ‘Campanha Nota 10’, que incentivou a comunidade local a depositar uma quantia mínima 
de R$ 10 na conta da instituição. Como resultado, foram angariados R$ 5.630, destinados 
para a compra imediata de insumos e equipamentos de proteção individual (EPI) para o 
hospital, como máscaras descartáveis, luvas e álcool gel, três produtos essenciais para os 
profissionais que trabalham na linha de frente com os pacientes de Covid-19.

Todos juntos pelo bem

De maneira intercooperativa, Cogran, Coopergranel, Sicoob Credirural, Sicoob Ascicred 
e Unimed Centro Oeste se uniram para promover a ação #DoeCalor, que beneficiou cerca de 
10 mil pessoas. A campanha buscou ajudar pessoas carentes que são atendidas pelas institui-
ções sociais Sociedade São Vicente de Paula, Associação Bem Viver e a UPA de Pará de Minas, 
contribuindo ainda com a saúde pública local.

Os seis voluntários que integraram o projeto sensibilizaram a comunidade local e arreca-
daram 50 pacotes de fraldas geriátricas, 175 litros de álcool 70% glicerinado, 24 caixas de 
luvas, 100 protetores faciais, 100 máscaras N95, 550 máscaras triplas, 79 máscaras de 
TNT, 60 cobertores, além de agasalhos, brinquedos e uma tonelada de alimentos.

CODEPAR
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Virtualidade cooperativa

A comunidade local pediu e a Coocafé, a Coopcel e o Sicoob Credicaf atenderam. Diante 
da necessidade de ajuda aos hospitais da região de Lajinha, a ação promovida para o Dia C 
intitulou-se “Virtualidade Cooperativa” e chamou atenção pelo envolvimento dos voluntá-
rios: adesão de 850 pessoas.

Juntos, eles realizaram uma live com apresentação de cantores da região. Após a divul-
gação feita nos 13 postos de atendimento da Coocafé, a apresentação arrecadou R$ 90 
mil, com o apoio de 250 patrocinadores. O recurso viabilizou a compra de equipamentos 
distribuídos entre os hospitais da região, nas cidades de Lajinha, Ipanema, Mutum, Caran-
gola e Manhuaçu. Entre as aquisições, destaque para a máquina de hemodiálise instalada 
no Hospital César Leite, de Manhuaçu, que será muito útil na rede de saúde pública local.  
Estima-se que a ação tenha causado impacto positivo para cerca de 50 mil pessoas.

Unidos vencemos

As crianças que frequentam a Apae da cidade de Eugenópolis ficaram felizes com a ação 
elaborada pela Coopceug para o Dia C. Cumprindo todas as regras de distanciamento so-
cial impostas pela situação de pandemia, a entidade foi agraciada com a doação de brin-
quedos. A mobilização contou com dois voluntários e beneficiou 42 pessoas. A iniciativa 
demonstrou na prática como a união faz a força. A proposta também contemplou um bate- 
papo sobre a importância do respeito às diferenças. Na ocasião, os funcionários da Apae 
ainda receberam máscaras e álcool em gel.

COOCAFÉ
COOPCEL
SICOOB CREDICAF

COOPCEUG
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Drive Thru da Solidariedade 

A Coopdebjuf realizou um “Drive Thru da Solidariedade” no Dia C. Atenta às dificuldades 
do período de pandemia e ao aumento do número de pessoas em situação de rua em Juiz 
de Fora, a cooperativa promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos, artigos de 
higiene pessoal e cobertores. Como resultado, 195 pessoas atendidas pelo projeto Mãos 
Amigas foram beneficiadas. Respeitando o isolamento social, as pessoas iam de carro e 
máscaras, em um local aberto e arejado, deixar seus donativos. 

Os cooperados e 12 voluntários foram mobilizados pela proposta e angariaram uma arre-
cadação de 25 cestas básicas, quase 100 máscaras, 20 kits de higiene pessoal, 50 cober-
tores e leite. No dia da entrega das doações, as pessoas atendidas pelo projeto também 
receberam um jantar especial.

Foco nos estudos 

Uma das medidas de isolamento adotadas durante a pandemia foi a interrupção das aulas 
presenciais para todos os estudantes brasileiros. Em Visconde do Rio Branco, na Zona da 
Mata mineira, não foi diferente. Mas quando a Cooper Cred Pif Paf soube que havia alunos 
de escolas estaduais da cidade que não tinham condições de acompanhar as aulas a dis-
tância (EAD) e nem de imprimir a apostila das matérias, a resposta foi imediata. 

Em parceria com a Pif Paf Alimentos, a cooperativa resolveu reescrever a história para fa-
zer do Dia de Cooperar uma data de incentivo e inclusão para 650 jovens. Assim nasceu o 
projeto ‘Pif Paf Solidária’, que mobilizou quatro voluntários responsáveis pela impressão de 
15 mil folhas A4 do Plano de Estudo Tutorado entregue aos jovens. A iniciativa garantiu aos 
estudantes beneficiados uma parte do material didático necessário para o aprendizado, 
melhorando as condições para que eles pudessem dar continuidade aos estudos em tem-
pos de pandemia.

COOPDEBJUF COOPER CRED PIF PAF
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Cooperar e acolher

Pelo terceiro ano consecutivo, a Coperama optou por uma ação de acolhimento e bem- 
estar no Dia C para os idosos do abrigo Sol Nascente, localizado na cidade de Iturama, no 
Triângulo Mineiro. 

A cooperativa se mobilizou para arrecadar fundos com o objetivo de tornar o cotidiano 
das pessoas que vivem no local mais tranquilo e agradável. Por meio do projeto Cooperar 
e Acolher, 14 pessoas se voluntariaram para fazer e vender saborosos caldos. O montante 
arrecadado com a iniciativa foi destinado à remuneração, durante 12 meses, de um fisiote-
rapeuta para atuar na instituição, que atende a 33 idosos.

Proteção ampliada

Além da higiene das mãos, o uso de máscaras se firmou como medida de prevenção para 
evitar o contágio pelo Covid-19. Nesse sentido, a Coopercam promoveu o projeto Prote-
gendo Vidas nas cidades de Campo do Meio e Campos Gerais, no Sul de Minas, benefician-
do três mil pessoas, entre as quais, profissionais de saúde, cooperados e cidadãos que, 
privados de trabalho e de recurso financeiro, não puderam acessar esse importante item 
de segurança em tempos de pandemia.

A Comissão do Dia C e a diretoria da cooperativa decidiram fazer a doação de 2.200 más-
caras para a população dos dois municípios e de outras 1500 para os cooperados, como 
medida preventiva para evitar a contaminação.  O projeto teve a participação de 10 volun-
tários.

COPERAMA COOPERCAM
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Diversão e solidariedade online

Neste ano, o Dia de Cooperar coincidiu com a comemoração dos 40 anos da Cooperou-
ro. Para marcar a data, a cooperativa promoveu, com o auxílio de três voluntários, a Live 
da Cooperação. O objetivo foi levar entretenimento aos cooperados e incentivar doações 
para auxiliar a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto - hospital de referência no aten-
dimento regional, que atende uma população de 100 mil pessoas.

Paralelamente, foram realizadas também campanhas para arrecadação de recursos financeiros 
para auxiliar a instituição no combate ao Covid-19 e de leite longa vida para consumo dos pa-
cientes. A live com o cantor regional Celestino, que tem um grande número de seguidores nas 
redes sociais, foi transmitida pelo Facebook da cooperativa e da Santa Casa e animou o público. 
O evento resultou na doação de 127 litros de leite longa vida e cerca de R$ 500, com participação 
de 500 pessoas ao vivo.

Solidariedade em foco

O aumento do número de atendimentos médicos nos hospitais do Sul de Minas, em função da 
pandemia de Covid-19, também gerou maior consumo de produtos alimentícios básicos para a 
dieta de recuperação dos pacientes. Com base nessa informação, a Cooper-Rita criou e exe-
cutou, com o auxílio de sete voluntários, o projeto “Solidariedade em Foco”. A iniciativa buscou 
incrementar o cardápio dos hospitais de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Concei-
ção do Rio Verde e Pedralva. 

No total, a cooperativa fez a doação de 5,1 toneladas de produtos lácteos e café produzi-
dos pela instituição, com remessas semanais de leite pasteurizado, bebida láctea, café e 
manteiga, entre os meses de abril e junho. Juntos, os hospitais atendem a uma população 
de seis mil pessoas da região.

COOPEROURO COOPER-RITA
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SOS Serro

Muitas famílias da região do Serro ficaram sem emprego e renda durante a pandemia, o 
que sensibilizou a equipe da Cooperserro. Dez voluntários se organizaram na ação “SOS 
Serro x Covid-19” e foram em busca de ajuda. Em parceria com a Secretaria de Desenvol-
vimento Social da prefeitura, a cooperativa organizou pontos para recebimento de doação 
de alimentos e materiais de limpeza destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Como resultado da ação, 30 famílias puderam receber doações de cestas básicas, tota-
lizando cerca de 1 tonelada de alimentos. As 100 pessoas agraciadas também receberam 
produtos de higiene pessoal, além de álcool em gel.

Proteção nas estradas

Coopertruck, Otimizar Logística e Coompleta se uniram para realizar uma ação de com-
bate à pandemia, visando a segurança dos motoristas que transitam pelo Brasil. Como 
as três cooperativas trabalham no ramo de transportes, um setor que não interrompeu 
suas atividades, o projeto “Renovando o mundo com a solidariedade” viabilizou a doação de 
máscaras para os caminhoneiros.

As cooperativas compraram os materiais necessários e 40 voluntários se prontificaram 
a produzir o item considerado como um dos mais importantes na prevenção à Covid-19. 
Como resultado, foram confeccionadas quatro mil máscaras, que beneficiaram 1.000 con-
dutores cooperados e caminhoneiros de veículos pesados.

COOPERSERRO COOPERTRUCK
OTIMIZAR LOGÍSTICA 
COOMPLETA
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Proteção à vida 

Com a pandemia de Covid-19, o uso de máscaras tornou-se obrigatório como medida pre-
ventiva para evitar a propagação do vírus. Pensando nisso, a Coopervass aproveitou o Dia 
de Cooperar para fazer uma ação nessa linha nas cidades onde a cooperativa atua: Cam-
panha, Heliodora, Jesuânia, Monsenhor Paulo, Natércia, São Gonçalo do Sapucaí, Silvanó-
polis, Três Corações e Turvolândia.

A cooperativa doou 10 mil unidades de máscaras para as secretarias municipais de saúde 
dessas cidades, com a proposta de distribuição junto à população e/ou para os profissio-
nais de saúde na linha de frente no trabalho de combate à pandemia. O projeto “Máscaras 
do Bem” da Coopervass mobilizou 20 voluntários, contribuindo para a proteção da vida de 
10 mil pessoas.

Amor em movimento

A Cooqpeban promoveu o projeto “Solidariedade é o amor em movimento e faz bem a to-
dos”, em prol da Obra Unida Lar Ozanan de Muriaé - um projeto da Sociedade São Vicente 
de Paulo (SSVP), que abriga 48 idosos da região. Previamente consultada sobre suas ne-
cessidades, a instituição informou que não dispunha de produtos de limpeza em quantida-
de suficiente para as medidas de combate ao Covid-19.

Assim, com a ajuda de 18 voluntários, a cooperativa fez a doação de 20 fardos de papel to-
alha, 110 litros de álcool 70% e 20 caixas de luvas de látex, com 100 unidades cada. Além 
disso, a instituição também ganhou um oxímetro digital, aparelho que mede o nível de sa-
turação de oxigênio no sangue. A cooperativa está sempre engajada em projetos sociais da 
sua base de atuação, o que facilita a mobilização dos voluntários.

COOPERVASS COOQPEBAN
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Cooperando somos mais fortes 

A Cooxupé e o Sicoob Agrocredi fizeram do Dia de Cooperar um momento de esperança por 
dias melhores, beneficiando a Vila Frederico Ozanan, que abriga 27 idosos carentes da cidade 
de Guaxupé. A casa recebe doações da comunidade para desenvolver suas atividades.

Diante da pandemia e da necessidade de evitar aglomerações, a organização da campanha 
foi diferente, mas com resultados muito positivos. Foram arrecadados 500 litros de leite, 
garantindo o abastecimento do produto dentro da instituição por dois meses. A iniciativa 
contou com a participação de um time de 300 voluntários, que divulgaram os princípios do 
cooperativismo, enfatizando a promoção de ações solidárias e o atendimento das necessi-
dades da comunidade de Guaxupé, onde as duas cooperativas têm forte atuação.

Almoço solidário

A ‘Sopa com C’ da Coprinf beneficiou 220 pessoas que, atualmente, têm uma refeição ga-
rantida por dia, de segunda a sexta-feira, graças a um projeto antigo da cidade de Juiz de 
Fora chamado Sopa dos Pobres. A cooperativa realiza visitas quinzenais à instituição e pro-
move campanhas de arrecadação de roupas e cobertores há seis anos, gerando, além de 
boas ações, uma experiência social em cada ação desenvolvida. 

Neste ano, em função da Covid-19, o tradicional almoço do Dia C foi servido via marmitex 
pelo vidro, evitando o contato interpessoal e a proliferação do vírus. Os ingredientes fo-
ram doados pela cooperativa que mobilizou um time de 12 voluntários para ajudar a servir 
as porções. O cardápio do dia foi macarronada com carne e pão de sal fresco. Na mesma 
oportunidade foram distribuídos dezenas de cobertores para os frequentadores do local.

COOXUPÉ E SICOOB AGROCREDI COPRINF
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Saúde, solidariedade e segurança

O Dia C da Credibelgo atendeu a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de 
João Monlevade (Assume), um serviço que oferece a 130 pacientes portadores de defici-
ência mental um espaço para a confecção de trabalhos manuais e artesanais, como parte 
do tratamento psiquiátrico.

Por meio do projeto “Saúde, Solidariedade e Segurança”, a cooperativa transformou não 
apenas o local físico, mas garantiu um clima de tranquilidade e harmonia para os frequen-
tadores. Com uma equipe de 25 voluntários, a cooperativa visitou o local, fez um projeto 
de grade sob medida, providenciou a instalação e a pintura, oferecendo, com a iniciativa, 
maior maior segurança local.

Voluntariado que salva vidas

A ação promovida pelo Sicoob Aracoop para o Dia C foi robusta e permitiu equipar a Unida-
de de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital. Os resultados foram tão expressivos que 
alcançaram três unidades hospitalares, sete lares de idosos e casas de apoio, beneficiando, 
ao todo, 15.248 pessoas nas cidades de Araguari, Abadia dos Dourados, Araxá, Cascalho 
Rico, Coromandel, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Grupiara, Monte Carmelo, Mo-
rada Nova de Minas, Pirapora, Romaria, Três Marias e Uberlândia.

Tudo isso foi possível por meio da realização de cinco lives pela cooperativa. Em Uberlândia, 
um delivery solidário ampliou a arrecadação com a renda da venda de produtos de festa 
junina com entrega em casa. A Santa Casa de Misericórdia de Araguari foi agraciada com 
a quantia de R$ 110 mil para a construção e compra de equipamentos para instalação de 
UTI. A Santa Casa de Araxá e o Hospital São Francisco em Três Marias também receberam 
donativos. Os 118 voluntários engajados no trabalho coletivo ainda distribuíram cestas bá-
sicas, fraldas geriátricas e máscaras de proteção por meio do projeto.

CREDIBELGO SICOOB ARACOOP
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SICOOB CENTRAL CECREMGE
SICOOB COFAL
SICOOB NOSSACOOP
SICOOB ENGECRED
SICOOB COOPJUS
SICOOB CECREMEC
CECREM

Projeto continuado pelo bem

O projeto contínuo ‘Desenvolver o Ser e não o Ter’, realizado pelo Sicoob Central Cecremge 
e suas filiadas Sicoob Cofal, Sicoob Nossacoop, Sicoob Engecred, Sicoob Coopjus, Sicoob 
Cecremec e Cecrem, promoveu uma ação especial no Instituto Pedra Viva, com a colabo-
ração de 30 voluntários. A entidade atende crianças e adolescentes das comunidades Pe-
dreira Prado Lopes e Vila Senhor dos Passos, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Devido às dificuldades impostas pelo período de pandemia, as cooperativas organizaram 
uma campanha para arrecadação de mantimentos, material de limpeza e outros itens des-
tinados para as famílias das crianças assistidas pela instituição. A iniciativa totalizou 103 
cestas básicas com material de limpeza, 400 litros de leite, 45 pacotes de café, água mine-
ral e roupas, que beneficiaram 180 pessoas, no total. De forma intercooperativa, o projeto 
ainda mantém as despesas mensais do Instituto, como o aluguel do imóvel onde são ofe-
recidas, em tempos de atividades presenciais, aulas de artesanato, inglês e música, bem 
como atividades comemorativas de Páscoa, Dia das Crianças e Natal.

Cooperando com quem mais precisa

O Sicoob Coopsef apoiou uma instituição beneficente que trabalha com crianças em si-
tuação de vulnerabilidade social. Com o projeto “Cooperando com quem mais precisa!”, a 
cooperativa promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos, materiais de higiene e 
limpeza para a Creche Tia Dolores, que cuida de 15 crianças com paralisia cerebral. A casa 
fica no bairro Saudade, Região Leste de Belo Horizonte. 

Com a participação de sete voluntários, o Sicoob Coopsef arrecadou 1.040 fraldas geriá-
tricas modelo especial, 25 galões de detergente, 12 fardos de rolos de papel higiênico, 24 
caixas de detergente em pó e 10 galões de cinco litros de sabonete líquido bactericida. A 
cooperativa ainda entregou um cheque no valor de R$ 10 mil à creche, representando a 
contribuição de cada um dos cooperados.

SICOOB COOPSEF
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Cooperando por um mundo melhor 

O Sicoob Copermec atuou para ajudar instituições diretamente atingidas pelos efeitos 
da Covid-19. Com o auxílio de 13 voluntários, promoveu a campanha “Cooperando por um 
mundo melhor” e teve a participação de seus Postos de Atendimento nas cidades de Cláu-
dio, Oliveira, Lavras, Pouso Alegre, Ijaci, Boa Esperança, Santa Rita do Sapucaí e Campo 
Belo. A iniciativa beneficiou 400 pessoas atendidas por 12 instituições filantrópicas nessas 
localidades.

O projeto resultou na doação materiais de limpeza e de três toneladas de alimentos, que 
totalizaram 120 cestas básicas para as seguintes entidades: Asilo Bom Pastor, Asilo Benefi-
cente Santo Antônio, Asilo Bom Samaritano, Comunidade Vem Ser, Casa dos Menores São 
Tarcísio, Asilo Lar dos Idosos, Instituto de Acolhimento e Recuperação Eterna Misericórdia 
(Iarem), Apae, Casa de Apoio ao Drogado e Alcoólatra (C.A.D.A.), Associação de Assistên-
cia aos Necessitados, Asilo Vila Vicentina e Associação Vale em Ação (AVA).

Atitudes que fazem a diferença 

No Dia de Cooperar 2020, o Sicoob Credicampo fez uma doação de R$ 120 mil para o Hos-
pital Cassiano Campolina, localizado em Entre Rios de Minas, onde a cooperativa tem sede. 
A ideia inicial era que o montante fosse usado para a compra de dois respiradores, con-
tribuindo diretamente no tratamento de pacientes acometidos pela  Covid-19. Entretan-
to, com a falta do produto no mercado para pronta-entrega, o recurso foi destinado para 
compra de medicamentos, equipamentos de proteção individual e insumos hospitalares.

A ação intitulada “Unir Atitudes para Fazer a Diferença” cumpriu seu propósito e fez a di-
ferença ampliando as condições de atendimento para a população de 45 mil habitantes 
da cidade e também dos municípios vizinhos. O Dia C no Sicoob Credicampo mobilizou os 
Postos de Atendimento das cidades de Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, Jeceaba, São 
Brás do Suaçuí, Desterro de Entre Rios, Conselheiro Lafaiete, Piedade dos Gerais, Cristiano 
Otoni e Belo Vale.

SICOOB COPERMEC SICOOB CREDICAMPO
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Saúde em primeiro lugar

Pelo terceiro ano consecutivo, Sicoob Credicenm e Coopercentro trabalharam juntos para 
viabilizar melhorias para o Hospital Imaculada Conceição (HIC), por meio da campanha 
‘Solidários HIC – é da sua energia que o Hospital precisa’. O hospital fica em Guanhães e é 
o único de porte regional para o atendimento da população. 

Para angariar os recursos necessários para a reforma elétrica do prédio, as cooperativas 
realizaram uma live beneficente que arrecadou R$ 12.583,00 em doações para as obras. Mas 
o projeto também foi uma oportunidade para aplacar o sofrimento das famílias impactadas 
pela pandemia. Assim, além de recursos em espécie, a comunidade também doou 3,1 tone-
ladas de alimentos, beneficiando 25 mil pessoas no total. Foram 14 voluntários mobilizados, 
apoiados pelos Postos de Atendimento das cidades de Guanhães, Virginópolis, Braúnas, Dom 
Joaquim, Itamarandiba, Peçanha, Santa Maria do Suaçuí, Sabinópolis, São Sebastião do Ma-
ranhão, Serro, Conceição do Mato Dentro, Rio Vermelho e São João Evangelista.

Aprender brincando

Com o isolamento social e as aulas suspensas, algumas crianças de Machado acabaram 
ficando desamparadas e com pouco estímulo ao desenvolvimento educacional. Por isso, a 
ação “Aprender Brincando”, promovida pela Coopama, foi direcionada às 42 meninas e me-
ninos carentes atendidos pela Associação Movidos pelo Amor.

Uma brinquedoteca foi instalada na sede da associação, resultado do empenho de 29 vo-
luntários do Dia C. O espaço conta com 42 brinquedos, como jogos de tabuleiro, educati-
vos e de memória, disponibilizados às crianças, que podem ser solicitados em caráter de 
empréstimo durante a pandemia. Como as atividades na sede da associação foram sus-
pensas nesse período, todos os dias as crianças recebem ainda a doação de pães e leite, o 
que ajuda a garantir a segurança alimentar dessas famílias.

SICOOB CREDICENM 
COOPERCENTRO 

COOPAMA
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SICOOB CREDICHAPADA

Solidariedade em tempos de crise 

O Sicoob Credichapada promoveu dois projetos de grande importância. O primeiro teve 
foco na Educação Financeira e viabilizou videoconferências sobre Gestão de Finanças Pes-
soais em Tempos de Crise para cooperados, pessoas física e jurídica, pais e alunos das es-
colas públicas da cidade de Chapada Gaúcha, onde a cooperativa tem sua base de atuação. 
Os encontros aconteceram no mês de junho, com a participação de 500 pessoas. 

Como o Dia C também é dia de celebração, a cooperativa se uniu ao Rotary Clube de Cha-
pada Gaúcha e à banda Trio Sertanejo para promover uma live musical em prol da Apae do 
município. O evento foi transmitido pelo canal da cooperativa no Youtube e angariou R$ 
23.500,00, além de R$ 1.200,00 em exames laboratoriais, duas caixas de álcool gel, vales-
compras nos supermercados da cidade e móveis planejados. As doações foram encami-
nhadas para a Apae, que atende a 50 pessoas em média.

Ajuda em boa hora

O Sicoob Credimepi promoveu a segunda edição do projeto ‘Dupla Perfeita’, iniciado em 
2019. A ação consiste na destinação de 50% da receita gerada quando o associado utiliza 
seu cartão SicoobCard na máquina Sipag de outro cooperado para uma instituição bene-
ficente previamente cadastrada nas cidades da sua base de atuação. Neste ano, o Dia C 
beneficiou um público de 800 mil pessoas.

Com a ajuda de 3.434 voluntários, o projeto rendeu um total de R$ 98.217,58 entre o segun-
do semestre de 2019 e os primeiros seis meses de 2020. O Hospital Margarida, localizado 
em João Monlevade, recebeu uma doação de R$ 32.043,51. A Apae de Rio Piracicaba, R$ 
3.474,79 e o Hospital São José, em Nova Era, foi contemplado com R$ 9.172,38. O Hospital 
Nossa Senhora das Dores, em São Domingos do Prata, teve uma ajuda de R$ 9.608,79 e a 
Apae de Bela Vista de Minas, por sua vez, recebeu R$ 4.101,51. 

Em Santa Bárbara, a ONG Ame Vidas foi beneficiada com R$ 4.410,29 e o Recanto Feliz, em 
Barão de Cocais, R$ 3.634,09. Na cidade de Itabira, o Lar de Ozanan foi contemplado com 
R$ 4.451,82. O Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto também esteve entre as institui-
ções acolhidas e recebeu doação de R$ 3.184,40. Em Caeté, a campanha beneficiou a Santa 
Casa local, com R$ 5.803,33. A Comunidade da Figueira, em Mariana, recebeu R$ 3.515,14 
e, em Itabirito, a Associação Adolescer para a Vida teve uma ajuda extra de R$ 2.466,67. 
A doação para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, foi de R$ 4.263,91 e a 
Apae de São Gonçalo do Rio Abaixo recebeu R$ 2.364,66.

SICOOB CREDIMEPI
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Parcerias do bem 

O Sicoob Credipimenta celebrou o Dia de Cooperar com uma campanha de arrecadação 
de cestas básicas para auxiliar as famílias de baixa renda cadastradas pelo grupo Mães que 
Oram pelos Filhos. Com a colaboração de 60 voluntários, a iniciativa foi bem-sucedida e 
arrecadou 600 quilos de alimentos divididos em 30 cestas doadas. 

Mais que trabalhar pelo bem-estar social, a cooperativa também usou a data para enfatizar 
a importância das parcerias de bem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, princi-
palmente em tempos de pandemia.

Cooperativismo em ação

O Sicoob Crediprata promoveu a doação de 10 mil máscaras nas cidades de Lagoa da Pra-
ta, Moema e Japaraíba, além de um respirador novo para o Hospital de Moema. Foram ad-
quiridos ainda 50 testes de Covid-19 para a população de Japaraíba e realizada a testagem 
de 70 idosos do Serviço de Obras Sociais de Lagoa da Prata. Paralelamente, a cooperativa 
também promoveu uma campanha de arrecadação de cestas básicas para as famílias aten-
didas pelo Centro de Convivência de Lagoa da Prata, que resultou em 50 kits de alimentos. 

Os voluntários ainda fomentaram diversas possibilidades. Um dos exemplos colocados em 
prática foi a produção de pastas utilizando lonas usadas. Como resultado do ato ecológi-
co, 930 pessoas foram beneficiadas, além da contribuição na redução do volume de lixo 
gerado localmente. Juntas as duas ações beneficiaram 2980 pessoas, com a participação 
de 144 voluntários.

SICOOB CREDIPIMENTA SICOOB CREDIPRATA
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Entretenimento que transforma

Em tempos de isolamento social e de cuidados redobrados com a saúde, as atividades 
presenciais foram substituídas por interação online e os shows por lives musicais. Nesse 
sentido, o Sicoob Crediuna promoveu a Live Solidária do Dia C. A iniciativa teve por objetivo 
colaborar com a Associação de Voluntários no Apoio e Combate ao Câncer (Avacci), que 
estava com dificuldades financeiras para manutenção de sua estrutura. A banda Hakuna 
(Pop Rock) e a dupla Nando&Fernando (Sertanejo) foram as atrações da live, que contou 
com o auxílio de 13 voluntários e apoio de empresários de Itaúna.

A proposta, que uniu música boa e solidariedade, resultou na arrecadação de R$ 51.770,00 
em doações integralmente destinadas para Avacci. Com a união de esforços, a cooperativa 
também fez a doação de 2.700 máscaras, 500 luvas, 165 litros de álcool em gel e mais de 
sete toneladas de alimentos. O Sicoob Crediuna ainda encaminhou cestas básicas ao Crasi 
Lar de Idosos e para famílias em situação de vulnerabilidade na cidade, beneficiando 1400 
pessoas.

Saúde é o que interessa

Ter responsabilidade social é também preocupar-se com a rede de saúde pública. Ciente 
disso, a Sicoob Credpit decidiu concentrar esforços para ajudar a Santa Casa de Miseri-
córdia de Pitangui.

Dois voluntários foram destacados e fizeram a entrega de 1.000 aventais, 1.000 máscaras 
cirúrgicas e 15 galões de álcool em gel, com 17 litros cada um, para profissionais de saúde 
que todos os dias se dedicam a salvar vidas na unidade hospitalar. A ação beneficiou cinco 
mil pessoas direta e indiretamente em função do fluxo de pessoas que transitam pelas ins-
talações locais do hospital.

SICOOB CREDIUNA SICOOB CREDPIT
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Cooperação em várias frentes 

O Sicoob Divicred realizou quatro ações diferentes, com a participação de 111 voluntários, 
beneficiando 500.065 pessoas nas cidades de Divinópolis e Tiradentes. A primeira ação 
aconteceu em parceria com o projeto Mulheres Sonhando Alto (Musa), em Tiradentes, e 
reuniu 59 voluntários. Com a proposta foi possível apoiar 65 pessoas de 16 famílias atendi-
das pelo Musa, com a doação de cestas básicas e produtos de higiene.  

Preocupada com a proliferação da Covid- 19, a cooperativa também estreitou uma parceria 
com o Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis (Sindivesd) e doou matéria-prima 
para a produção de mais de 60% das 100 mil máscaras faciais distribuídas para hospitais, 
prefeitura, policiais e comunidade. A ação beneficiou 100 mil pessoas e contou com a co-
laboração de 52 voluntários. 

Atendendo às necessidades da população, o Sicoob Divicred ainda colocou em prática as 
obras de reabertura de uma ala desativada há três anos na Clínica São Bento Menni. Com 
a iniciativa foi possível instalar 40 leitos para internações de maior permanência. A doação 
para tal finalidade foi de R$ 80 mil, além de mobiliário para a clínica, beneficiando 200 mil 
pessoas de Divinópolis e Região.  

Por fim, foram doados R$ 3 mil para a compra de cloro e de máscaras para os profissionais 
da prefeitura da cidade, que trabalharam na higienização dos pontos mais movimentados 
da cidade. Estima-se que a ação também tenha beneficiado 200 mil pessoas, em função do 
amplo trabalho de limpeza na cidade.

Música e solidariedade

Com o envolvimento de 32 voluntários, o Sicoob Guaranicred promoveu uma live musical 
com o cantor Rhuan Condé. A iniciativa teve ampla participação da comunidade local e via-
bilizou a arrecadação de recursos, alimentos, produtos de limpeza e equipamentos de pro-
teção individual. Foram quase duas toneladas em alimentos ao todo, incluindo itens como 
arroz, feijão, macarrão, café, açúcar, biscoito e leite, entre outros. Na relação de donativos 
constam ainda 56 pacotes de fraldas geriátricas, 106 litros de álcool em gel, 1.100 másca-
ras e 40 fardos de papel higiênico. 

A força-tarefa também angariou um total de R$ 11.864,71. Os donativos foram destinados 
a 10 instituições sociais, como asilos e unidades da Apae das cidades de Guarani, Piraúba, 
Tocantins, Rio Pomba, Mercês, Astolfo Dutra, Rodeiro e Dona Euzébia, beneficiando 200 
pessoas. O recuso em dinheiro será utilizado para fazer benfeitorias e reparos nas entida-
des contempladas.

SICOOB DIVICRED SICOOB GUARANICRED
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Esporte é vida

O Sicoob Paraisocred desenvolve uma ação contínua de apoio a projetos esportivos das 
cidades de São Sebastião do Paraíso, Alfenas, Varginha e Três Corações, no Sul de Minas, 
onde a cooperativa têm Postos de Atendimento. Nesse sentido, são realizadas atividades 
de futebol nas modalidades futsal, society e de campo para 200 crianças e adolescentes. 
Com a ajuda de 61 instrutores voluntários, a cooperativa fornece materiais para a prática 
esportiva como bolas, uniformes completos para os atletas, coletes para treinos, coolers 
e squeezers.

Em uma segunda etapa da ação, as crianças aprendem sobre educação financeira, têm 
assistência médica e odontológica e acompanhamento escolar. A iniciativa ainda compre-
ende a revitalização das quadras e a promoção de uma competição entre todas as equipes. 
Por conta da Covid-19, o Sicoob Paraisocred concluiu a primeira entrega de materiais es-
portivos, com 88 uniformes completos, 8 caixas térmicas, 80 squeezes e 16 bolas. O pro-
jeto será retomado tão logo seja superada a pandemia.

Sertão solidário

A pandemia não trouxe apenas o risco de contaminação por uma doença até então des-
conhecida. O aumento do desemprego, devido à paralisação da economia também deixou 
uma parcela significativa da população em situação de dificuldade. Sempre atento às de-
mandas da comunidade, o Sicoob Sertão Minas aproveitou o Dia C para fazer a campanha 
“Sertão Solidário”, um projeto que mobilizou associados da cooperativa nas cidades de Pi-
rapora, Buritizeiro, Várzea da Palma, Francisco Dumont e Engenheiro Navarro em prol de 
cinco mil pessoas carentes.

Em um prazo de apenas 10 dias, a campanha saiu do papel e foi transformada em realidade 
com mais de 20 toneladas de alimentos. A cooperativa aproveitou a oportunidade e, para 
cada cesta básica que chegou pelas mãos dos associados, doou mais uma, para aumentar 
ainda mais o alcance do Dia de Cooperar. Para evitar aglomeração de pessoas, as cestas 
foram entregues nas casas das famílias beneficiadas, pelos 300 voluntários que participa-
ram da ação.

SICOOB PARAISOCRED SICOOB SERTÃO MINAS
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Minimizando impactos negativos

Um dos vários problemas trazidos pela pandemia foi o fato de que as entidades sociais tive-
ram uma queda brutal na arrecadação de doações. Nesse sentido, precisaram, mais do que 
nunca, da cooperação. Sabendo disso, o Sicoob Uberaba promoveu a ação Dia de Cooperar 
com a missão de ajudar a Casa Claridade, que possui 28 moradores e atende 79 famílias da 
comunidade local.

Cem voluntários da cooperativa promoveram uma ampla campanha que arrecadou 900 
quilos de alimentos. A iniciativa beneficiou aproximadamente 500 pessoas, confirmando a 
mobilização da comunidade para minimizar impactos causados pelo novo coronavírus.

Cuidado com a equipe e com a comunidade

O Sicoob União, com o auxílio de 250 voluntários, desenvolveu uma série de ações para di-
vulgar as medidas preventivas contra a Covid-19, com foco na saúde dos três mil emprega-
dos e familiares. A cooperativa fez um investimento de R$ 25.066,25 em 750 luvas de látex, 
516 frascos de álcool gel, 96 galões de álcool gel, 1400 máscaras de algodão, 10 protetores 
faciais e 40 testes rápidos de Covid-19 destinados aos colaboradores e seus familiares. 

A ação englobou o quadro funcional da matriz e dos Postos de Atendimento nas cidades de 
Raul Soares, Vermelho Novo, São Pedro dos Ferros, Sericita, Abre Campo, Santo Antônio 
do Grama, Bom Jesus do Galho, São José do Goiabal, Rio Casca, Ponte Nova, Porto Firme, 
Amparo do Serra, Urucânia, Jequeri, Dom Silvério, São Miguel do Anta, Piranga, Barra Lon-
ga, João Monlevade, Teixeiras, Viçosa e Araponga.

SICOOB UBERABA SICOOB UNIÃO

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 40



Uma mão lava a outra

Atenta às necessidades de três entidades sociais de Patos de Minas, a Suinco constatou 
que a maior necessidade delas era por produtos de higiene. Muita ajuda havia chegado an-
teriormente com alimentos e roupas, mas a carência de itens de cuidados pessoais ainda 
era uma constante.

A cooperativa então promoveu o projeto “Uma mão lava a outra”, envolvendo cinco volun-
tários. Como resultado, foram arrecadadas duas mil unidades de sabonetes, distribuídos 
para a Casa das Meninas, Casa da Sopa Tia Euzápia e Vila Rosa. A iniciativa beneficiou ao 
todo 1.500 pessoas.

Alegria como combustível

Os idosos do asilo São Vicente de Paula, da Vila Vicentina, sempre são lembrados pela Uni-
cred Sete Lagoas. Na ação realizada pela cooperativa para o Dia C, 15 voluntários usaram 
de toda motivação possível para arrecadar fraldas descartáveis para os senhores e senho-
ras atendidos pela instituição.

A campanha foi um sucesso e os 65 contemplados receberam 538 fraldas e também itens 
de higiene pessoal, como sabonetes e pastas dentais. Contudo, os grandes beneficiados da 
causa foram os voluntários ao ver a felicidade no rosto das  pessoas atendidas, uma alegria 
que é o combustível para novos projetos.

SUINCO UNICRED SETE LAGOAS
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Menos é mais 

O Dia de Cooperar da Unimed Inconfidentes começou com a informação de que uma co-
laboradora tinha um fogão para doar. Daí veio a ideia do projeto ‘Desapega, Desapega Uni-
med Inconfidentes’, que beneficiou 10 mil pessoas, na cidade de Ouro Preto. Os funcioná-
rios entraram na campanha e motivaram a cooperativa a doar móveis antigos, mas em bom 
estado de conservação, que estavam matriz.

Com a colaboração de 41 voluntários, o projeto ganhou corpo e beneficiou 10 famílias com 
roupas, calçados, roupas de cama e de banho, utensílios de cozinha e alimentos. Institui-
ções sociais também foram contempladas. A Associação de Proteção Ambiental de Ouro 
Preto recebeu 12 cadeiras, um gaveteiro, quatro mesas e um purificador de água. Já a 
Associação Comunitária do Morro São Sebastião ganhou sete armários, um aparador, 49 
cadeiras, sete colchonetes, 25 mesas, um fogão, 10 gaveteiros, 12 longarinas, dois purifi-
cadores de água e três sofás. Em Mariana, a Creche Santo Antônio ficou com cinco sofás, 
cinco mesas, seis armários e duas cadeiras. A Sociedade Musical Santa Cecília, que fica no 
mesmo distrito, por sua vez, recebeu duas mesas, três armários e um purificador de água.

Serenata de amor 

A Casa do Idoso Recanto São Vicente, mantida pela Sociedade São Vicente de Paulo, de 
Patrocínio, foi a entidade contemplada na ação do Dia de C da Unimed Patrocínio e da Uni-
cred Integração de Minas.

As cooperativas mobilizaram 100 voluntários em uma campanha que angariou 400 litros 
de leite e 500 pacotes de fraldas, itens de limpeza, como saco de lixo, detergentes e 25 
caixas de luvas, além de mais 35 uniformes para os funcionários da instituição. As doações 
foram entregues ao som de uma serenata feita pelos professores da Cromática Escola de 
Música de Patrocínio em prol dos 64 idosos atendidos no local;

UNIMED INCONFIDENTES 
UNIMED PATROCÍNIO 
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS 
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Atuação que salva vidas

A campanha da Unimed São Sebastião do Paraíso para o Dia de Cooperar 2020 foi materia-
lizada em um serviço gratuito de informações sobre a pandemia do Covid-19, direcionado 
para os 70 mil habitantes da cidade do Sul de Minas. Por meio de chamadas de telefone ou 
pelo Whatsapp, o cidadão teve a oportunidade de conversar com médicos cooperados que 
sanaram dúvidas sobre a doença, informaram sobre prevenção e tratamentos. Os profis-
sionais atuaram em sistema de revezamento em três linhas de celulares disponibilizadas 
pela Unimed São Sebastião do Paraíso, das 8 às 20 horas, sete dias por semana.

Os atendimentos não substituíram as consultas médicas e nem implicaram em diagnósti-
cos ou prescrição de medicamentos, mas tranquilizou e conscientizou a comunidade local 
sobre os riscos do novo coronavírus. A viabilidade do projeto demandou a participação de 
43 voluntários. Entre os dias 30 de março e 31 de maio, o serviço recebeu 300 ligações.

Solidariedade 

A Unimed Ubá promoveu uma grande campanha de arrecadação de alimentos com o ob-
jetivo de auxiliar 3.600 pessoas atendidas pelo Banco de Alimentos (BA) do município. As 
famílias beneficiadas foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus e pelas enchen-
tes que aconteceram no primeiro trimestre do ano. Além de organizar um ponto de rece-
bimento dos donativos em sua sede, os 75 voluntários integrantes da ação entraram em 
contato com sete supermercados locais para viabilizar pontos de coleta de arroz, leite, 
óleo e açúcar, produtos que estavam em falta no BA. 

O resultado da campanha realizada pela cooperativa superou as expectativas dos voluntá-
rios. No dia 2 de julho, foram entregues 1.665 quilos de arroz, açúcar, óleo e leite. Em uma 
segunda doação foram mais 454.69 quilos, totalizando 2.119,6 quilos.

UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO UNIMED UBÁ
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Sorrisos que alimentam  

O projeto social da cooperativa Alicerce, de Contagem, beneficiou 50 pessoas. Driblando 
as dificuldades, a Alicerce usou orçamento próprio e comprou itens necessários para en-
tidades que passavam por momentos difíceis.

Cinco cestas básicas foram doadas à Paróquia Nossa Senhora Sagrado Coração, no bairro 
Inconfidentes. O Instituto Novo Céu recebeu 200 fraldas geriátricas. A instituição sem fins 
lucrativos acolhe crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral. Outras cinco 
cestas básicas foram destinadas a famílias carentes que moram em Esmeraldas. O apoio 
de dois voluntários foi fundamental para que os donativos chegassem o mais rápido possí-
vel ao destino.

Uma ação em que todos ganham

O Dia de Cooperar 2020 da Capul teve início com um projeto de quatro cooperados que 
estavam em campanha para realização de um leilão de bovinos beneficente, além da arre-
cadação de fraldas geriátricas. Para incentivar mais participações, a cooperativa entrou no 
circuito, estendendo a campanha para todo o ano. 

Em conjunto com os colaboradores, os cooperados divulgaram o projeto nos supermer-
cados locais de Unaí, postos de combustíveis, lojas agro veterinárias e oficinas de veículos. 
O resultado do primeiro mês de arrecadação totalizou R$ 25 mil e 48 pacotes de fraldas 
geriátricas, que foram entregues ao Abrigo Frei Anselmo, onde moram 109 idosos carentes 
da região.  A meta da cooperativa é chegar a R$ 200 mil até dezembro, com 500 pacotes de 
fraldas geriátricas para a instituição. Cerca de 150 voluntários estão envolvidos na ação.

ALICERCE CAPUL

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 44



Arte com solidariedade

A Cecref promoveu a campanha Arte Solidária, que arrecadou mais de uma tonelada de 
alimentos, leite e produtos de limpeza para instituições beneficentes de Belo Horizonte e 
Juiz de Fora, entre elas a ONG filantrópica Bruno Vianna. A entidade atende 85 crianças e 
adolescentes com paralisia cerebral e suas famílias. Na capital, os donativos foram enca-
minhados para a Fraternidade Espírita Paulo e Estevão, que assiste a 20 famílias carentes; 
Grupo Amor em Semente, que atende cerca de 100 famílias e 100 pessoas em situação de 
rua; além da Associação de Amigos e Usuários de Medicamentos Excepcionais (Assaumex), 
que busca medicamentos gratuitos para pacientes que sofrem de doenças graves. A Asso-
ciação Amor que Não se Mede também foi contemplada com uma parte das doações.

Ao todo a ação beneficiou 600 pessoas e contou com o apoio de 40 voluntários. Em um 
segundo momento, a cooperativa ainda realizou uma live musical com apresentação do 
cantor mineiro Matheus Rancati, encantando tanto os beneficiados quanto os doadores.

Unidos contra as dificuldades 

Em meio à pandemia, o cooperativismo mostrou sua força confirmando que a união é de-
cisiva para superar momentos de dificuldade. Apesar da necessidade de mudar o formato 
do evento, a Cocarive se uniu à Associação dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda 
(Ascarive) e organizou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, 
calçados e cobertores. A iniciativa beneficiou a 200 pessoas carentes da comunidade de 
Carmo de Minas.

O resultado da ação, que teve o envolvimento de 12 voluntários, viabilizou a doação de 200 
cestas básicas, mais de 150 peças de roupas e calçados e 25 cobertores para famílias ca-
rentes cadastradas pela Apae da cidade.

CECREF COCARIVE
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Doação bem-vinda 

A Fundação Espírita João de Freitas, casa de repouso que cuida de 80 idosos na cidade de 
Juiz de Fora, foi beneficiada pela Cocban no Dia C 2020. Uma campanha, que mobilizou 30 
voluntários, viabilizou a compra de materiais de primeira necessidade para a instituição, 
como fraldas geriátricas e equipamentos de proteção individual (EPI).

Com empenho de todos, foram doadas 1.900 fraldas geriátricas, 500 luvas, 500 sapatilhas 
descartáveis, 400 toucas, 300 máscaras, além de aventais e óculos de proteção para uso 
dos funcionários da casa.

Juntos somos mais fortes 

A Coomap desenvolveu três projetos para celebrar o Dia de Cooperar. O primeiro foi ma-
terializado em forma de 20 mil máscaras produzidas em parceria com o Instituto Federal 
do Sul de Minas (IFSuldeMinas – Campus Machado), Associação Comercial, Industrial, de 
Turismo, Serviços e Agronegócios de Paraguaçu (Aciap), Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) e Prefeitura municipal. Os tecidos e aviamentos foram doados pelos parceiros e a 
cooperativa contratou as costureiras para a confecção. Depois de higienizados e empaco-
tados, os produtos foram distribuídos para a Fundação Hospitalar de Paraguaçu, a Secre-
taria Municipal de Saúde, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, o Lar São Vicente de Paulo, a Apae, o Centro Social Juvenato 
e, também, para a Polícia Civil. A cooperativa e a Aciap também receberam um quantitativo 
das máscaras. A ação teve a participação de 35 voluntários. 

A cooperativa também fez uma campanha de doação de alimentos, viabilizada por 12 vo-
luntários,  para ajudar famílias que estavam em situação de vulnerabilidade financeira. No 
total, 30 kits e 350 pacotes de cafés especiais foram encaminhados à Pastoral da Saúde e 
Ação Solidária da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que fez a distribuição dos produtos 
para 350 pessoas.

Por fim, 20 voluntários foram envolvidos na doação de alimentos preparada pela coope-
rativa ao projeto Sopão Solidário, uma das iniciativas da Associação Um Amanhã Melhor/
Conselho Comunitário dos Moradores dos Bairros Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, 
São Luiz, São Marcos II e Adjacências/Paraguaçu. A ação proporcionou 1800 refeições que 
beneficiaram 2 mil pessoas.

COCBAN COOMAP
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Gincana da solidariedade

Nem a pandemia de Covid-19 foi capaz de cancelar a IX Gincana da Solidariedade, tradi-
cional evento realizado pela Coopatos no Dia de Cooperar. Neste ano, além dos projetos já 
existentes, foi definido mais um desafio para as equipes participantes, frente às necessida-
des de 18 instituições assistenciais de Patos de Minas e Região que, juntas, amparam 1.300 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com o engajamento de 1.150 voluntários, 
a Gincana alcançou ótimos resultados. A Campanha Leite Solidário Coopatos recebeu a 
doação de R$ 25 mil, o que representa 10 mil litros do alimento, uma vez que a cooperativa 
disponibilizou o produto por um preço menor. 

A campanha Meio Ambiente Solidário Coopatos arrecadou R$ 5.480 e distribuiu 548 es-
pécies de mudas para revitalização de áreas, arborização, refúgio para fauna, entre ou-
tras ações. A cooperativa também arrecadou uma quantidade significativa de alimentos, 
roupas usadas, brinquedos e outros, alcançando ainda aproximadamente R$ 9 mil. Para 
completar, foi feita uma campanha de doação de sangue que mobilizou 41 voluntários que 
compareceram ao Hemocentro de Patos de Minas.Todas as ações foram feitas respeitando 
as orientações de distanciamento social. As arrecadações foram enviadas integralmente 
para as entidades beneficentes.

Campanha pelo próximo

A Coopban e Coophab se uniram em uma campanha virtual de arrecadação de materiais 
para  duas entidades assistenciais: Fraternidade Espírita Irmão Glauco, em Belo Horizonte, 
e Casa de Repouso Ana de Souza e Silva, em Santa Luzia. Juntas elas garantem assistência 
para 120 pessoas.

Para divulgar a campanha e mobilizar os 60 voluntários, as cooperativas usaram seus es-
paços nas redes sociais e angariaram 68 cestas básicas, imediatamente distribuídas para 
as duas instituições. 

COOPATOS
COOPBAN
COOPHAB
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Show de cooperação

Cooperabaeté, Sicoob Credioeste, Cooperbom e Sicoob Credibom promoveram uma live 
solidária para celebrar o Dia de Cooperar 2020. As cooperativas mobilizaram 10 voluntários 
para uma festa musical que levou entretenimento para a comunidade arrecadando ainda 
R$ 10,5 mil, 12 cestas básicas e 250 litros de leite. Todas as doações foram destinadas a 
duas instituições sociais locais que prestam relevantes serviços para a comunidade: Apae 
Abaeté e Apae Bom Despacho.

A live também foi a forma encontrada pelas cooperativas para divulgar os princípios do 
cooperativismo e aumentar o alcance do Dia C. Ao todo, 250 pessoas foram beneficiadas 
pela iniciativa.

Cuidado com o próximo

A Coopertruni organizou uma logística para arrecadação e entrega de cestas básicas com 
o objetivo de abastecer a dispensa de 150 famílias em situação de vulnerabilidade social 
na cidade de Visconde do Rio Branco. Para fazer uma distribuição igualitária, a cooperativa 
entrou em contato com o Conselho Tutelar do município e os colaboradores da cooperati-
va também indicaram famílias que tinham urgência em receber os alimentos. 

No Dia C, 15 voluntários usaram os veículos da Coopertruni para fazer a entrega das cestas 
às famílias beneficiadas. Com isso, a cooperativa evitou aglomeração de pessoas, contri-
buiu para proteger a comunidade da contaminação pelo Covid-19 e garantiu um período de 
tranquilidade para os beneficiados.

COOPERABAETÉ
SICOOB CREDIOESTE
COOPERBOM
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União e dedicação ao próximo

As instituições de Poços de Caldas que cuidam de idosos estavam preocupadas sobre 
como dar conta da alta demanda por fraldas geriátricas. Graças ao projeto Fraldas soli-
dárias, promovido pela Coopoços, 205 pessoas foram atendidas no Lar dos Velhinhos, na 
Associação Damas de Caridade, na Vila Vicentina Elvira Dias e no Asilo Vinhas do Senhor.

A quantidade robusta de doações, 12 mil unidades, foi possível pela dedicação de 209 vo-
luntários, que se desdobraram na divulgação da campanha com cartazes, entrevistas nas 
rádios e TVs locais, além da mobilização junto aos moradores.

Alegria e doação 

A Cresol Minas realizou uma animada live musical beneficente. Para embalar o público, fo-
ram escolhidas seis bandas de músicos de Muriaé que se revezaram no palco e totalizaram 
17 horas de transmissão pelo canal da cooperativa, com 32.035 visualizações. 

Quem assistiu as apresentações das bandas 6 Segundos (pop rock), Couro e Corda (rock), 
Marujo (gospel), Zem (pop rock), Marofagy (pop rock) e da dupla Marcelo e Wesley (serta-
nejo) também foi convidado a fazer doações para a Casa Lar, Apae, Hospital São Paulo e 
Fundação Cristiano Varella, que abrigam pessoas em situação de vulnerabilidade ou são 
entidades na linha de frente do atendimento aos pacientes com Covid-19 na cidade. Jun-
tas, elas atendem 2 mil pessoas.

O volume de doações chegou a R$ 40 mil, convertidos em alimentos, máscaras e materiais 
de limpeza. Além de cinco voluntários, a live também teve diversos parceiros locais que 
ajudaram a viabilizar o evento digital.

COOPOÇOS CRESOL MINAS
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Quarentena Solidária

A Expocaccer realizou a campanha Quarentena Solidária como resposta à grande quan-
tidade de pedidos de doação encaminhados para a cooperativa, que é uma das maiores 
geradoras de emprego e renda na cidade de Patrocínio. Assim, foi possível beneficiar a co-
munidade que sofreu com as consequências sociais da pandemia.

A iniciativa contou com a adesão de colaboradores, cooperados e amigos da Expocaccer, 
envolvendo três voluntários. O resultado foi uma arrecadação de 6,5 toneladas de alimen-
tos que beneficiaram 250 pessoas em situação de vulnerabilidade. A cooperativa também 
fez uma doação de R$ 50 mil para aquisição de um respirador para a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Patrocínio  e disponibilizou máscaras para uso dos moradores locais.

Mais juntos do que nunca

A Fencom e suas filiadas Felicoop, Santacoop, HC-Coop, BHCoop, BelCoop, Coopercon e 
Copimef se uniram para promover duas ações que tiveram o apoio de 150 voluntários em 
prol de 300 pessoas. A primeira, por meio de uma campanha de comunicação realizada 
para as redes sociais, homenageou os médicos cooperados na linha de frente do atendi-
mento aos pacientes infectados pelo vírus da Covid-19. 

Já a segunda contemplou uma campanha de arrecadação de alimentos que angariou 756,82 
quilos e 580,3 litros de material de limpeza, totalizando mais de uma tonelada de produtos. 
Todos os itens foram doados à ONG Idap, que atende a 200 famílias carentes em Ribeirão 
das Neves, e ao Asilo Lar Balbina, que abriga 41 idosos em Contagem. As cooperativas da-
rão continuidade à campanha, por meio de um calendário anual de doações.
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Solidariedade que transforma 

Leitepéu, Sicoob Credipeu, Coopel e Sicoob Credesp se uniram para conscientizar a po-
pulação de Pompéu sobre a necessidade de atuar preventivamente em relação ao Novo 
Coronavírus. Com o projeto Solidariedade que Transforma, as cooperativas distribuíram 
duas mil máscaras personalizadas com a marca do Dia C para duas mil pessoas da comu-
nidade, a partir de um levantamento prévio de demanda realizado no entorno de atuação 
das cooperativas.

A iniciativa incentivou a comunidade e foi possível conferir uma mudança na postura das 
pessoas  em relação ao uso das máscaras em locais públicos. A conscientização sobre a 
importância dessa prática foi ampliada contribuindo para a prevenção do Covid-19. O pro-
jeto mobilizou 38 voluntários.

Mutirão contra a pandemia

A Minasul realizou um projeto voltado ao combate à pandemia. A ação contou com 27 vo-
luntários e viabilizou a limpeza de pontos vulneráveis nas cidades de Varginha, Nepomuce-
no, Carmo da Cachoeira e Cambuquira, contabilizando 160.200 beneficiados. O poder pú-
blico foi parceiro de primeira ordem. As prefeituras receberam doação de bombas costais, 
equipamentos de proteção individual e material químico para pulverização de vias e calça-
das. Em áreas mais afastadas, os sindicatos rurais receberam empréstimos de tratores e 
implementos agrícolas, que auxiliaram no trabalho de assepsia. 

Itens de proteção individual também foram disponibilizados. Mil máscaras foram cedidas 
às prefeituras dos municípios de Monsenhor Paulo e Nepomuceno. Em Varginha, o hospital 
Bom Pastor recebeu a doação de 200 máscaras e mil garrafas de água mineral.

LEITEPÉU
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Cooperar é pensar no próximo

O Dia de Cooperar do Sicoob Carlos Chagas, Coolvam e Cooeducar-CC aconteceu em prol 
das cidades de Carlos Chagas, Pavão, Águas Formosas, Machacalis, Santa Helena de Minas 
e Bertópolis, onde não há estrutura hospitalar adequada para recebimento de pacientes 
contaminados pela Covid-19. As cooperativas se uniram à Secretaria Municipal da Saúde 
com o projeto ‘Cooperar é pensar no próximo’, cujo objetivo foi conscientizar a comunida-
de sobre a importância do distanciamento social para a prevenção à doença. Produziram 
material informativo para uso das cooperativas, providenciaram a confecção de máscaras 
de proteção e a compra de álcool gel para uso dos colaboradores e demais frequentadores 
das agências, além da limpeza e higienização das dependências com água clorada e vacina-
ção contra gripe para todos os funcionários.

As cooperativas também participaram de lives solidárias em benefício do Hospital Lou-
renço Westin Nobre e do Lar dos Idosos. Como resultado foram arrecadados alimentos, 
equipamentos de proteção individual (EPI) e recursos financeiros para as instituições. Até 
agosto foram concluídas as doações de R$ 9 mil, 96 litros de álcool em gel, 1700 máscaras 
e 120 quilos de feijão. Participaram das ações 50 voluntários, beneficiando 1.000  pessoas.

Arrecadação do bem

A campanha Arrecadação do Bem realizada pelo Sicoob Credesp foi sob medida para aten-
der às necessidades de suplementos vitamínicos e fraldas geriátricas da Casa de Repouso 
Bem Estar, localizada no bairro São Salvador, Região Noroeste da capital mineira. Atual-
mente, a instituição abriga 20 idosos. 

A cooperativa tem uma agência no mesmo bairro e, depois de uma reunião virtual com os 
representantes da instituição, identificou as necessidades urgentes do local. Com a coo-
peração de 11 voluntários e sem aglomeração, os colaboradores promoveram uma cam-
panha de arrecadação que resultou em 12 latas de suplementos e 10 pacotes de fraldas 
geriátricas.

SICOOB CARLOS CHAGAS
COOLVAM
COOEDUCAR-CC

SICOOB CREDESP

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 52



Intercooperação que alimenta 

Sicoob Credesp, Sicoob Credibom, Cooperbom e Unicred Aliança realizaram a Live do Amor, 
levando música e diversão para as famílias da cidade de Bom Despacho. A iniciativa tam-
bém incentivou a doação de alimentos, material de limpeza, produtos de higiene pessoal, 
agasalhos, roupas e recursos financeiros para instituições beneficentes da cidade. 

Foram 20 voluntários mobilizados para um resultado bastante positivo: arrecadação de 60 
cestas básicas – em torno de 1 tonelada de alimentos –, 100 litros de produtos de limpeza 
e R$ 1.212,00 em dinheiro. O montante foi destinado para as entidades Metástase do Amor, 
Associação dos Doadores de Sangue de Bom Despacho (ADSBD), Associação de Deficien-
tes de Bom Despacho (Adefis), Fazendinha de Recuperação Masculina e também para famí-
lias carentes. Cerca de 1000 pessoas foram beneficiadas com o projeto.

Doações que aquecem

A cidade de Alpinópolis sempre recebe pessoas de outras cidades para trabalhar na lavou-
ra de café e vários desses trabalhadores demandam assistência social. Diante desse con-
texto, a Sicoob Credialp proporcionou a doação de cobertores aos agricultores. 

Outros moradores do município que constavam no cadastro da assistência social da pre-
feitura também receberam os donativos, enviados pelos 30 voluntários do projeto. A inicia-
tiva beneficiou 200 pessoas. As doações foram entregues por meio da Polícia Militar/Pa-
trulha Rural até as regiões mais distantes. A limpeza e pintura de uma pista de caminhada, 
com a instalação de lixeiras e plantio de mudas de árvores, teve que ser adiada em função 
da pandemia.
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Música e mobilização para o bem 

O Sicoob Credibam envolveu seus Postos de Atendimento nas cidades de Córrego Danta, 
Medeiros e Tapiraí para uma live solidária em benefício do Hospital Nossa Senhora do Brasil 
de Bambuí. Com a ajuda de 10 voluntários, a ação beneficiou 23 mil pessoas na região. Uma 
ampla divulgação da live foi realizada convidando as pessoas a participarem e contribuírem 
com doações para a causa. 

A resposta da comunidade foi imediata e, durante a live, realizada no dia 10 de julho, quando 
se comemora o aniversário de Bambuí, a arrecadação superou as expectativas da coope-
rativa, com um total de R$ R$ 56.570 em doações. O recurso foi imediatamente destinado 
para a reforma de uma enfermaria do hospital.

SICOOB CREDIBAM

Cooperação para a vida

O Sicoob Credicope desenvolveu uma série de projetos com foco na saúde das pessoas e 
no apoio a entidades sociais. As ações realizadas pela cooperativa beneficiaram 788 pes-
soas nas cidades de Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, Itueta, Santa Rita do Itue-
to, Galiléia, Goiabeira, Cuparaque, São Geraldo do Baixio, Alvarenga, Tarumirim, Itanhomi, 
Conselheiro Pena, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, com o apoio de 180 voluntários. 

Mais de 1.000 máscaras e R$ 2851,20 foram doados para mais de 10 entidades assistenciais 
da região, que receberam também produtos de limpeza e de higiene pessoal. A cooperativa 
ainda doou mais de R$ 12 mil para cinco hospitais locais. Por meio do projeto Produtos com 
Benefício Social (Proben Social), o Sicoob Credicope incentivou a venda de produtos per-
sonalizados, com destinação de percentuais para instituições previamente cadastradas. 
Por fim, fechou uma parceria com o Lar São Vicente de Paulo de Conselheiro Pena para 
doação de carnes para enriquecer o cardápio dos idosos da entidade no período de julho e 
dezembro de 2020.

SICOOB CREDICOPE
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Pit Stop do Bem

O Sicoob Credifor promoveu o Pit Stop do Bem, uma campanha de arrecadação de donati-
vos em vários pontos das cidades de Formiga, Piumhi e Córrego Fundo. A intenção foi levar 
alívio a quatro instituições beneficentes dos arredores, que juntas atendem a 450 famílias. 
Os 15 voluntários envolvidos capricharam na divulgação da ação solidária, usando mídias 
locais como jornais e rádios, além de acionar a comunidade pelas redes sociais. 

A Tatame do Bem, em Formiga, ganhou produtos de higiene e mais de meia tonelada de 
alimentos, além de agasalhos. Itens de higiene e limpeza também foram encaminhados à 
Casa de Maria e Lar São Francisco, em Piumhi, o que se somou aos 20 quilos de alimentos 
igualmente doados. Para atender a demanda do Lar São Vicente de Paulo, no município 
de Córrego Fundo, 20 pacotes de fraldas geriátricas foram enviados como donativos. Ao 
todo, 1.500 pessoas foram contempladas pelo projeto.

Feijoada do Dia C

A Quarta Feijoada do Dia C, iniciativa do Sicoob Crediguapé, beneficiou a Santa Casa de 
Guapé. Criatividade não faltou para manter a proposta, já tradicional na cidade. A coope-
rativa usou o sistema de drive thru para evitar aglomerações e entregar as porções, man-
tendo a qualidade e tempero de sempre para que a comunidade local degustasse o prato 
em casa, conforme as orientações de prevenção ao Covid-19.

Com a ajuda de 25 voluntários, a venda dos convites para a feijoada rendeu R$ 6.360,00. 
O recurso ajudou o hospital a fazer o pagamento de fornecedores para a compra de novas 
remessas de medicamentos e suprimentos hospitalares, além de Equipamentos de Prote-
ção Individual para uso dos profissionais de saúde. A iniciativa alcançou 14 mil pessoas no 
total.

SICOOB CREDIFOR SICOOB CREDIGUAPÉ
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Quilos de amor 

O Sicoob Credipinho comemorou o Dia C com uma campanha solidária para ajudar a co-
munidade carente da cidade de João Pinheiro. A iniciativa, intitulada “Doe quilos de amor”, 
mobilizou a matriz e os Postos de Atendimento em Brasilândia de Minas, Dom Bosco e Bon-
finópolis de Minas para a doação de alimentos. 

Para motivar a participação da comunidade local, a cooperativa divulgou a campanha nas 
agências e Postos de Atendimento, abriu espaços de coleta e promoveu uma carreata pela 
cidade. Com a atuação de 70 voluntários, foram arrecadadas 140 cestas básicas que che-
garam às casas de 140 famílias, beneficiando cerca de 500 pessoas.

Cuidado nos pequenos detalhes

O Sicoob Credivag promoveu um Dia de Cooperar com foco nas condições de limpeza de 
instituições beneficentes e espaços de uso coletivo como Unidades de Saúde nas cidades 
de Janaúba, Porteirinha, Jaíba e Verdelândia. A escolha das entidades foi feita pelos pró-
prios colaboradores, a partir de um contato prévio. A equipe de 178 voluntários providen-
ciou a cotação de preços dos produtos e os kits que foram enviados para cada local. 

Por medida de segurança, as entregas das Unidades de Saúde aconteceram dentro das 
agências da cooperativa. Foram doados no total 8.398 unidades de produtos de limpeza 
como álcool em gel, hipoclorito 12%, detergentes, desinfetantes, água sanitária, sacos de 
lixo, sabão em pó e em barra, além de fraldas geriátricas, sabonetes, máscaras, toucas, lu-
vas e materiais para confecção de máscaras. A ação beneficiou 2.794 pessoas.

SICOOB CREDIPINHO SICOOB CREDIVAG
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Uma campanha para todos

Todos os Postos de Atendimento do Sicoob Credivass se empenharam para o sucesso da 
campanha ‘Débito automático, você cadastra a gente doa’. A partir da iniciativa, cada inclu-
são de conta se convertia em R$ 5 para uma instituição beneficente previamente cadas-
trada das cidades de São Gonçalo do Sapucaí, Campanha, Santa Rita do Sapucaí, Cambuí, 
Bom Repouso, Jacutinga, Pouso Alegre, Passa Quatro, Itamonte, Itanhandu, Marmelópo-
lis, Carmo de Minas, Cristina, Pedralva, Conceição das Pedras, Camanducaia, Natércia, Se-
nador Amaral, Heliodora, Conceição dos Ouros, Munhoz, Virgínia, Borda da Mata, São José 
do Alegre, Turvolândia, Cachoeira de Minas, Estiva, Cordislândia, Ouro Fino, Congonhal, 
Extrema, Brasópolis e Espírito Santo do Dourado. 

Com a participação de 290 voluntários, as contribuições beneficiaram 1.115 pessoas em 
33 cidades. O valor arrecadado de R$ 23.186,00 foi usado para a compra de 281 pacotes 
de fraldas geriátricas, 44 caixas de luvas, 70 litros de álcool em gel, 320 litros de produtos 
de limpeza, 260 litros de leite, 10 latas de suplemento alimentar e 800 quilos de alimentos, 
que foram repassados para as instituições, de acordo com as necessidades de cada uma. 

Nascentes protegidas

Iniciativa contínua do Sicoob Credivertentes, o projeto de responsabilidade ambiental e 
social Minas + Vententes foi mantido apesar do cenário pandêmico. Afinal, a proteção das 
nascentes de riachos, ribeirões e rios na Região de Campo das Vertentes não pode parar. 
Neste ano a cooperativa aproveitou para divulgar os resultados do projeto e buscou cons-
cientizar proprietários rurais sobre a necessidade de proteger esses espaços de terra do 
pisoteamento dos animais e do assoreamento, visando a preservação dos recursos hídri-
cos tanto para a população local quanto para o agronegócio local.

Com 284 voluntários, o projeto Minas + Vertentes beneficia 25 mil pessoas em toda a região 
e já cercou oito quilômetros de nascentes. Em 2020, a ação envolveu os Postos de Atendi-
mento da cooperativa em São Tiago, Conceição da Barra de Minas, Ritápolis, Resende Cos-
ta, Coronel Xavier Chaves, São João del Rei, Dores de Campos, Prados, Nazareno, Itutinga, 
Barbacena, Oliveira, Ibertioga, Madre de Deus de Minas, Alfredo Vasconcelos, Senhora dos 
Remédios, Belo Horizonte, Piedade do Rio Grande e Alto Rio Doce.

SICOOB CREDIVASS SICOOB CREDIVERTENTES
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Semeando esperança 

O Sicoob Saromcredi, de São Roque de Minas, com o apoio de 46 de voluntários, promoveu 
um “Dia C Diferente”, materializado por meio do Coopkit – kits com guloseimas, leite, bola-
chas e máscara de proteção facial, que beneficiaram 1018 pessoas. Somente nas escolas 
das áreas urbana e rural e na Cooperativa Educacional de São Roque de Minas, 700 crian-
ças receberem os kits. 

Uma campanha também possibilitou prestar auxílio a três entidades sociais no município: 
Apae São Roque de Minas, Lar José Moraes de Oliveira e o Centro de Apoio Maria Nolvina 
da Costa. A venda de uma deliciosa feijoada, cujos ingredientes foram cedidos pela coo-
perativa, resultaram em um montante de R$4.989,96 arrecadados. Marmitas ainda foram 
enviadas gratuitamente a 35 famílias em situação de vulnerabilidade e o Grupo de Voluntá-
rios Semeando a Esperança, instituição que presta auxílio a 55 famílias carentes, também 
ganhou mantimentos para suprir sua demanda cotidiana.

Noite de Caldos

O Sicoob União Centro Oeste realizou sua tradicional Noite de Caldos atento a todas as 
orientações das autoridades de saúde. Em Arcos, a iniciativa aconteceu em parceria com 
a Paróquia Santo Antônio e na cidade de Pains junto à Sociedade São Vicente de Paulo 
(SSVP). Com a ajuda de 100 voluntários e o engajamento dos Postos  de Atendimento lo-
cais, o projeto foi adaptado para o modelo delivery e a venda antecipada de convites dava 
o direito de retirar os combos no Dia C.

O projeto arrecadou R$ 23 mil em Arcos e R$ 12 mil em Pains. Os recursos foram rever-
tidos para os trabalhos da Paróquia e também para a SSVP, incluindo ainda a compra de 
produtos de higiene e limpeza. Cerca de 400 pessoas foram beneficiadas nas duas cidades.

SICOOB SAROMCREDI  SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
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Aquecendo corações

Atenta aos riscos da Covid-19 e ao frio do inverno, o Sicoob Vale do Aço envolveu 17 Pos-
tos de Atendimentos em uma grande campanha de arrecadação de cobertores para pes-
soas carentes. Foram 160 voluntários envolvidos na programação no Dia C que teve live 
comemorativa no canal do Youtube da cooperativa, com participação das duplas Lorena 
e Letícia e Vanderson e Ricardo. O evento virtual alcançou 2 mil pessoas que, de casa, se 
solidarizaram com a ação.  

Como resultado, mais de 300 cobertores arrecadados foram doados para instituições be-
neficentes das cidades de Timóteo, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Ipaba, Santana do Paraí-
so e Dionísio, atendendo a 300 pessoas.

União para resultados

Diante dos riscos da pandemia de Covid-19, Sicoob Creditril, Calu, Uniodonto Uberlândia, 
Unipsico Uberlândia, Sicoob Credicopa e Sicoob Triângulo se uniram em um evento be-
neficente à distância, por meio de uma live musical. A iniciativa arrecadou alimentos para 
famílias em situação de vulnerabilidade social e máscaras para os hospitais públicos de 
Uberlândia.

Com a ajuda de 400 voluntários, foi possível superar as expectativas e beneficiar três mil 
pessoas. A live rendeu 12 toneladas de alimentos e 10 mil máscaras, que atenderam às ne-
cessidades de sete instituições sociais da região, além da Cooperativa dos Recicladores de 
Lixo de Uberlândia (Coru), Hospital Municipal e Hospital das Clínicas da Universidade Fede-
ral de Uberlândia. Para essa ação, o Sicoob Creditril e o Sicoob Credicopa mobilizaram 11 
Pontos de Atendimento em Uberlândia, Prata e Tupaciguara.

SICOOB VALE DO AÇO
SICOOB CREDITRIL
CALU
UNIODONTO UBERLÂNDIA
UNIPSICO UBERLÂNDIA
SICOOB CREDICOPA
SICOOB TRIÂNGULO
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De olho na melhor idade

Historicamente a Unimed Araguari sempre apoiou os abrigos de idosos do município e não 
foi diferente em 2020, especialmente porque vários projetos foram impactados durante a 
pandemia com redução das doações e interrupção das visitas aos abrigados. Frente a esse 
desafio, a cooperativa realizou a campanha do Dia C com a temática Projeto Melhor Idade.  

Assim, com o apoio de 10 voluntários, doou mil fraldas geriátricas para o Abrigo Cristo Rei 
e para Comunidade São Vicente de Paulo, beneficiando 100 idosos.

Anjos em ação 

O Dia de Cooperar da Unimed Sul Mineira, tradicionalmente realizado na Praça Senador 
José Bento, em Pouso Alegre, este ano interagiu com a população via mídias. Em uma 
campanha, todos foram incentivados a fazer doações para instituições beneficentes lo-
cais e famílias carentes. A cooperativa gravou vídeos curtos com os próprios voluntários, 
chamados de Unianjos, com dicas de solidariedade para o período da pandemia. Cada um 
dos membros escolheu uma fala de motivação, prevenção, solidariedade e mobilização. O 
material foi exibido no Dia C nas redes sociais da cooperativa.

A Unimed Sul Mineira também participou da campanha “Doe sangue, salve vidas” da Fun-
dação Hemominas, alinhando as ações adotadas durante o “Julho Vermelho” ao Dia C. Mais 
uma vez, os participantes do Unianjos foram decisivos para o sucesso da iniciativa. A co-
operativa ainda doou R$ 76 mil, revertidos em 4,7 toneladas de alimentos, 8.952 EPIs, 350 
embalagens de produtos de higiene e limpeza, 70 litros de álcool em gel 70%, além de 230 
cobertores, 60 moletons e materiais para confecção de 500 fraldas descartáveis em prol 
de famílias carentes, projetos e movimentos sociais, creches, asilos, hospitais, unidades 
públicas de saúde e de assistência social, igrejas e o Samu.  No total, as ações beneficiaram 
7.479 pessoas e mobilizaram 17 voluntários.

UNIMED ARAGUARI UNIMED SUL MINEIRA
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Doação e apoio para quem precisa

A Unimed Uberlândia antecipou as ações do Dia C para amenizar a falta de alimentos nos 
lares de famílias carentes impactadas pela pandemia de Covid-19. 

Para evitar aglomeração e com o apoio de três voluntários, a cooperativa assumiu a doa-
ção de cestas básicas e kits de higiene pessoal em prol de 110 famílias. Nesse sentido, 400 
pessoas em condição de vulnerabilidade social, assistidas pela Missão Uberlândia, Ação 
Moradia e Ministério Betel, foram contempladas, além de instituições beneficentes que 
atuam na cidade do Triângulo Mineiro.

Cuidando do próximo

A Unimed Vale do Urucuia não poupa esforços para atender as demandas que chegam do 
abrigo Frei Anselmo, em Unaí. A entidade abriga 105 idosos que foram beneficiados no Dia 
C 2020 em uma campanha que arrecadou 2.426 fraldas geriátricas descartáveis.

Ao todo, 62 voluntários se envolveram com a causa alcançando resultados muito positivos, 
que geraram uma economia de R$ 5 mil ao abrigo.   Vale destacar o cuidado da instituição 
na prestação de serviços especiais aos idosos, com atendimentos que envolvem médicos, 
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e especialistas de outras áreas.

UNIMED UBERLÂNDIA UNIMED VALE DO URUCUIA
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União em várias frentes

Para valorizar o setor lojista, amenizar os impactos do fechamento temporário, em função 
da pandemia, além de incentivar o desenvolvimento da economia de Itaúna, o Sicoob Cen-
tro-Oeste promoveu, em parceria com as entidades que integram o Centro de Desenvol-
vimento e Socioambiental (CDE), Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), o projeto “Eu valorizo o comércio local”. A cooperativa também 
participou ativamente do projeto de ajuda financeira ao Hospital Manoel Gonçalves de Sou-
za Moreira, por meio de uma conta especial para o recebimento de doações dos associados 
e da comunidade, iniciativa que alcançou mais de R$ 2 milhões.

Vale destacar ainda a ação contínua de apoio ao Projeto Social Educativo Aquarela, reali-
zado pelo Sicoob Centro-Oeste, em Itaúna. Criado em 2011, a proposta oferece a crianças 
de 5 a 16 anos atividades como oficinas de arte hip-hop, informática, balé, reforço escolar, 
acompanhamento psicológico e lanche. Desde 2017, a cooperativa arrecada mensalmente, 
de forma voluntária, doações financeiras para a compra de carne para as refeições das 60 
crianças atendidas em um projeto que envolve 120 voluntários. 

Na luta contra a fome

A demanda por cestas básicas para famílias carentes cadastradas no Serviço das Obras 
Sociais de Campo Belo (SOS) fez com que o Sicoob Credibelo reunisse 37 voluntários para 
atender e beneficiar 1.584 pessoas. A cooperativa ainda foi parceira na divulgação de uma 
live solidária com cantores da cidade que ficaram sem trabalho na ocasião.

O Sicoob Credibelo se comprometeu a doar 100 cestas básicas para a campanha Campo 
Belo Sem Fome. Entretanto, ao apoiar o evento virtual realizado no dia 1º de maio, contri-
buiu de forma decisiva para que o resultado fosse além do esperado. Ao final da live, foi 
arrecadado um total de R$ 76.830,00, dos quais R$ 71.100,00 foram encaminhados para 
a instituição SOS. A contribuição foi revertida na compra de 21 toneladas de alimentos ou 
1.584 caixas de alimentos. O restante foi reservado para as despesas do evento.

SICOOB CENTRO-OESTE SICOOB CREDIBELO
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Cuidado permanente

Em meio à pandemia de Covid-19, o Sicoob Crediluz fortaleceu o voluntariado e promoveu 
ações para mitigar os efeitos negativos do coronavírus, beneficiando 22.006 pessoas, com 
o auxílio de oito voluntários. A cooperativa contemplou a comunidade de Sabará, auxilian-
do o Abrigo Irmã Tereza de Jesus e a Associação Projeto Vida de Sabará. As instituições 
receberam 2 mil quilos de alimentos no total, em prol de 200 pessoas carentes.

A cooperativa também investiu R$ 100.061,36 na compra de dois respiradores mecânicos 
doados para hospitais da sua base de atuação. Na cidade de Estrela do Indaiá, a institui-
ção beneficiada foi o Hospital Municipal Doutor Enio Luís. No município de Luz, o Hospital 
Senhora Aparecida também recebeu o equipamento, fundamental para o tratamento dos 
pacientes de Covid-19. 

Cooperativismo para a vida

O Sicoob Credilivre colocou em prática várias ações no Dia C 2020. A abertura de uma 
conta específica para receber doações foi uma delas e rendeu R$ 35.352,10. O recurso foi 
direcionado para a compra de fraldas geriátricas, luvas e produtos diversos para beneficiar 
instituições sociais nas cidades onde a cooperativa atua. Também foram adquiridos, dois 
bebedouros, uma caixa d’água de cinco mil litros, duas janelas de vidro blindex, um termô-
metro infravermelho, um oxímetro e, ainda, o conserto de uma máquina de lavar roupas 
industrial que estava parada há alguns meses. As entidades contempladas pelo projeto 
foram Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Manhuaçu, Abrigo São Vicente de Paulo, de 
Manhumirim, Organização Sociedade Civil de Interesse Público, de Matipó, Associação  Lar 
Bem Viver de Santana do Manhuaçu, Lar Evangélico, de Carangola, Lar Associação Caran-
golense, Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Simonésia, e Lar de Idosas Padre Leopol-
do Mertens, em BH. 

Outra iniciativa envolveu a comunidade e a distribuição de mil máscaras descartáveis e 
reutilizáveis, 17 caixas de álcool em gel, com 12 frascos de 500 ml cada, 14 caixas de luvas 
com 100 unidades cada e fraldas geriátricas. Todos os itens foram encaminhados para ins-
tituições beneficentes. O Sicoob Credilivre também fez a doação de uma máquina de he-
modiálise para a área de atendimento ao Covid-19 do Hospital César Leite, em Manhuaçu. 
Ao todo, a estimativa é de que as ações tenham beneficiado 350 mil pessoas, com o envol-
vimento de 255 voluntários.

SICOOB CREDILUZ SICOOB CREDILIVRE
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DNA cooperativista

O Sicoob Nossocrédito beneficiou a Santa Casa de Misericórdia, em Passos, com o objetivo de 
ampliar o número de vagas na instituição, que atende uma população de 300 mil pessoas. 

A cooperativa, que tem sua matriz em São Sebastião do Paraíso, respondeu prontamente à so-
licitação local e doou duas bombas de infusão para a montagem de leitos de UTI. Os itens serão 
usados por pacientes com diagnóstico de problemas respiratórios, inclusive aqueles decorren-
tes da infecção por coronavírus. A ação foi viabilizada a partir do empenho de 16 voluntários.

Dia C todos os dias

O Sicoob Credcam desenvolve projetos contínuos, com o apoio de dois voluntários, confir-
mando o compromisso da instituição com o seu entorno. Um exemplo é o “Papa Pilhas” dispo-
nibilizado nas agências da cooperativa para o descarte de pilhas e baterias, com o objetivo de 
promover a conscientização sobre a importância do descarte correto dos itens. Em três anos, 
o projeto já retirou do lixo comum 100 quilos de materiais do gênero, contribuindo para me-
lhoria da qualidade de vida de 30 mil pessoas. Com foco na educação, formação e informação 
de qualidade para os associados, a cooperativa também implantou, em 2011, uma Biblioteca 
Compartilhada na cidade de Campos Gerais, com materiais disponíveis em tempo integral na 
agência sobre cooperativismo, cooperativismo de crédito, revistas atualizadas sobre gestão, 
jornais do Sistema Ocemg, revistas do Sicoob e livros infantis de educação financeira, benefi-
ciando duas mil pessoas da comunidade.

Em 2020, o Sicoob Credcam realizou ainda a campanha Débito Solidário com a participação 
de 200 voluntários. O objetivo foi angariar recursos para instituições beneficentes das cidades 
de Campos Gerais, Campo do Meio e Córrego do Ouro. A iniciativa destinou R$5 para entida-
des sociais a cada novo débito automático cadastrado pelos cooperados entre os meses de 
junho e agosto. A campanha rendeu R$ 920,00 revertidos para a Vila Vicentina e Viva a Vida, 
em Campos Gerais, Vila Vicentina, de Córrego do Ouro, e Menina Sara, em Campo do Meio, 
beneficiando 200 pessoas. Uma outra ação da cooperativa, já consagrada em 2017, de apoio e 
reforço ao hemocentro da região com doações de sangue, foi adiada em função da pandemia 
de Covid-19. 

SICOOB NOSSOCRÉDITO SICOOB CREDCAM
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Por dias melhores

O Sicoob Copesita e a Coopertim fizeram um levantamento em relação aos estudantes 
de escolas públicas e creches carentes de material escolar. O resultado da pesquisa dire-
cionou a doação de 150 kits completos, incluindo mochilas, para alunos de seis escolas de 
Timóteo e Coronel Fabriciano. Em fevereiro, quando a chuva castigou a região, as coopera-
tivas já haviam se unido para doar 44 colchões Ortoflex, no valor de R$ 6.600,00, para as 
famílias afetadas.

As instituições ainda atuaram em conjunto para minimizar os efeitos da pandemia na co-
munidade local, doando 340 frascos de 500ml cada de álcool gel para o Lar das Meninas, 
Presídio Feminino, Comunidade Terapêutica Esperança e Asilo Sodalício Tio Questor. As 
cooperativas também doaram matéria prima para a confecção de máscaras, pela Associa-
ção Margarida, para os funcionários do Sicoob Copesita, Hospital Maternidade Vital Brasil 
e Asilo, além de iniciarem um projeto de doação de 210 cestas básicas para 70 famílias ca-
rentes cadastradas pelo Cras. Juntas, as ações beneficiaram 800 pessoas e foram condu-
zidas por 90 voluntários.

Na luta contra o câncer

O Sicoob Coocrez promoveu uma campanha em prol dos pacientes da Associação de Am-
paro às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara). 

Para executar a ação, a cooperativa dividiu os funcionários em equipes e reuniu 30 vo-
luntários que contribuíram com ações pontuais via telefone. Eles solicitaram e também 
programaram a entrega de leite para a Ampara que, em média, consome 500 litros por se-
mana. Por meio da solidariedade, foram arrecadados 3.366 litros de leite, beneficiando 226 
pessoas.

SICOOB COPESITA 
COOPERTIM SICOOB COOCREZ

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 65



Responsabilidade Social

O Sicoob Crediverde beneficiou 60 mil pessoas, com o auxílio de 20 voluntários, reafir-
mando seu compromisso com as comunidades nas quais atua. A cooperativa doou nove 
toneladas de alimentos, em cestas básicas, para 500 famílias carentes cadastradas por 
paróquias católicas, centros espíritas, grupos da Sociedade São Vicente de Paulo e outras 
instituições que prestam auxílio à população carente nas cidades de Divinópolis, Pará de 
Minas, Perdigão, Itapecerica e Nova Serrana.

Na ocasião, também fez a doação de insumos hospitalares para a Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária de São Sebastião do Oeste (Aciasso) e de tecidos e aviamentos 
para a confecção máscaras, na cidade de Itapecerica, distribuídos para 50 mil pessoas, 
entre profissionais de saúde e população em geral.

Leilão virtual solidário

O Sicoob Creditiros aproveitou uma receita de sucesso para auxiliar a Vila Vicentina de 
Tiros no Dia C. A instituição atende 300 pessoas e sofreu com a queda das doações no 
período de pandemia, o que comprometeu o cronograma da construção da sua sede. Para 
ajudar, a cooperativa promoveu o segundo leilão de uma família de aves, doados para a ins-
tituição por um grande colaborador de ações sociais da cidade. 

Com a colaboração de 150 voluntários e divulgação pelas redes sociais, o Sicoob Crediti-
ros realizou o leilão virtual, comprometendo-se a dobrar os lances até o valor máximo de 
R$ 30 mil. O resultado alcançado foi de R$ 67.136, integralmente revertidos para a Vila Vi-
centina.

SICOOB CREDIVERDE
SICOOB CREDITIROS
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Na hora certa

O Sicoob Credipontal beneficiou o Hospital São José, de Ituiutaba. Em situação de difi-
culdade financeira, a instituição de saúde precisava de uma ajuda especial. E ela veio pelas 
mãos de 200 voluntários que se uniram em uma grande campanha de doação de alimentos, 
itens de higiene, limpeza e materiais descartáveis. Além da população onde fica a matriz da 
cooperativa, a ação engajou pessoas dos municípios vizinhos de Capinópolis, Santa Vitó-
ria, Gurinhatã, Ipiaçu, Monte Alegre de Minas e Canápolis, atendidos pelo hospital e onde o 
Sicoob Credipontal também tem atuação. A iniciativa beneficiou 2.500 pessoas da região.

O principal objetivo do Dia C do Sicoob Credipontal foi reduzir, mesmo que temporaria-
mente, as despesas do hospital. A meta foi alcançada com duas toneladas de alimentos 
arrecadados, além de um grande número de outros itens solicitados na campanha, imedia-
tamente encaminhados para a instituição.

Fortalecimento pela união

Para vencer momentos difíceis é preciso união. Por isso, a Unimed Curvelo e a Unicred 
Sete Lagoas mobilizaram oito voluntários no Dia C em prol de 400 pessoas em situação de 
dificuldade financeira, especialmente porque muitas perderam o emprego devido à pande-
mia de Covid-19.

A campanha aconteceu em junho e foram arrecadadas 105 cestas básicas entregues indi-
vidualmente pelas cooperativas para evitar aglomeração na retirada dos donativos. As fa-
mílias beneficiadas estão cadastradas no Centro de Referência Assistencial da Prefeitura 
de Curvelo (Cras). 

SICOOB CREDIPONTAL
UNIMED CURVELO 
UNICRED SETE LAGOAS 
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Alimento na mesa

A crise econômica e social desencadeada pela pandemia de Covid-19 motivou a Unimed Circuito 
das Águas a desenvolver um projeto para arrecadar alimentos em prol de famílias carentes. O 
propósito foi justamente minimizar o contexto de dificuldade em função do aumento do desem-
prego na região de sua atuação.

Os 100 voluntários do projeto participaram da iniciativa contribuindo na divulgação da campanha 
e/ou com a doação dos alimentos. Foram angariadas mais de duas toneladas para atendimento 
a 100 famílias das cidades de São Lourenço, Baependi, Dom Viçoso, Virgínia e Soledade de Minas. 
No total, a ação beneficiou 500 pessoas. A Unimed Circuito das Águas identificou a necessidade 
de cada família e entregou as cestas básicas por meio de voluntários da cooperativa, evitando o 
risco de aglomeração.

Acolhimento 

Atento ao trabalho realizado pelo Lar Maria Clara, instituição beneficente localizada em Con-
tagem, o Sicoob Credjus, mais uma vez, atuou em prol do local que teve o volume de doações 
impactado no período de pandemia. Vinculado à Sociedade São Vicente de Paulo, o lar recebe 
55 idosos, oferecendo assistência social e médica, terapia ocupacional e fisioterapia, medica-
mentos e alimentação, entre outros serviços. 

A cooperativa promoveu, com o apoio de 30 voluntários, uma campanha de arrecadação a 
partir da identificação dos itens de necessidade emergencial da entidade, angariando 3.734 
fraldas geriátricas, 237 frascos de óleo de girassol, 59 pacotes de lenço umedecido, compres-
sas, materiais para curativos, cobertores e peças de cama e mesa.

UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS SICOOB CREDJUS
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Embalados pela solidariedade

A realização de lives com artistas, logo nos primeiros meses da pandemia, serviram de ins-
piração para o Sicoob Credcooper e a Unimed Caratinga. Juntas as cooperativas promo-
veram um show com uma banda local para incentivar doações da comunidade em prol de 
quatro entidades assistenciais que atendem 1400 pessoas em Caratinga. 

A Live Solidária, realizada em junho, angariou R$12 mil. O montante foi dividido entre o 
Centro Espírita Dias da Cruz, o Núcleo do Câncer, o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha e o 
Recanto dos Idosos. O evento mobilizou 15 voluntários. 

Cooperação sem limites

A campanha #vamoscooperar do Sicoob Credinter mobilizou 100 voluntários para arre-
cadação de alimentos em prol de 100 famílias carentes das cidades de Guaranésia, Monte 
Belo, Juruaia, Areado e Aceburgo. O desafio foi lançado e todos os funcionários da área de 
atendimento se envolveram com a apresentação do projeto do Dia C para os associados. 
Paralelamente, a campanha também foi divulgada pelas redes sociais, com a arrecadação 
de 1300 quilos de alimentos.

Outro projeto do Sicoob Credinter foi o Cobertor do Bem, que mobilizou o Posto de Aten-
dimento do distrito de Santa Cruz do Prata e quatro voluntários. Diante do diagnóstico 
prévio de necessidade local, a cooperativa mobilizou a comunidade para as doações. Como 
resultado, 100 cobertores foram destinados para 30 famílias carentes do distrito, benefi-
ciando 100 pessoas.

SICOOB CREDCOOPER
UNIMED CARATINGA
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Amor em forma de doação

A Unimed Machado promoveu a campanha Quarentena Solidária, envolvendo cooperados, 
colaboradores e comunidade na arrecadação de donativos para três entidades beneficen-
tes da região. A iniciativa arrecadou 1.402 litros de leite e 45 kits de material escolar, no va-
lor de R$ 1.600,00, beneficiando mil pessoas com o apoio de 154 voluntários. A instituição 
Movidos pelo Amor, que atende a 43 crianças e adolescentes do bairro Santo Antônio, em 
Machado, recebeu 896 litros de leite da campanha e mais 45 máscaras de proteção. Devido 
à pandemia, as atividades do projeto foram suspensas, mas, todos os dias, os pequenos e 
suas famílias recebem o café da manhã. 

A entidade Resgatando Vidas atende 40 crianças e adolescentes da cidade com atividades 
musicais, esportivas, religiosas e de cidadania, bem como formação profissional. Apesar 
da interrupção do projeto em função da pandemia, o lanche semanal para os assistidos foi 
mantido. A cooperativa destinou 506 litros de leite e 40 máscaras para a casa. Por fim, a 
Associação Movidos pela Inclusão foi beneficiada com os kits escolares, sacolas e folhas 
A4 adquiridos pela Unimed Machado com parte dos recursos arrecadados na campanha. A 
associação atualmente realiza atendimento a 45 crianças com necessidades especiais na 
cidade de Poço Fundo. 

Cuidando de quem cuida 

O Dia de Cooperar da Unimed Sudoeste de Minas resume-se na palavra proteção. Com o 
projeto “Cuidando de quem cuida”, a cooperativa doou Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) para 40 profissionais de saúde na cidade de Passos. Na Secretaria Municipal de 
Saúde, foram beneficiados 30 profissionais que atuam no setor de Epidemiologia e também 
na Sala de Vacinas. 

A cooperativa ainda garantiu a segurança de 10 médicos que fazem, de forma voluntária, 
aplicação de toxina botulínica em 42 alunos da Apae local. O primeiro grupo recebeu mil 
máscaras cirúrgicas e o segundo, além desse equipamento, foi contemplado com propés, 
toucas, luvas e aventais. O Dia C da Unimed Sudoeste de Minas beneficiou um total de 82 
pessoas e mobilizou quatro voluntários que acompanharam as entregas dos EPIs.

UNIMED MACHADO UNIMED SUDOESTE DE MINAS
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Salvando vidas

Sicoob Credicopa, Coopatos, Sicoob Credipatos, Unicred Integração de Minas e Sicredi 
Integração Rota das Terras se uniram para dar um reforço à campanha mundial “Junho 
Vermelho”, que incentiva a doação de sangue. Com a iniciativa, a cooperativa contribuiu 
para o abastecimento do banco de sangue do Hemominas Regional de Patos de Minas. 

O projeto foi intitulado de Voluntário Sangue Bom e ganhou forma ao longo do mês, com a 
divulgação nos Postos de Atendimento e unidades das cooperativas, promovendo a cons-
cientização de colaboradores, cooperados e voluntários das comunidades sobre a impor-
tância de agendar um horário e fazer a doação. A campanha foi um sucesso e obteve o ca-
dastro de 276 voluntários no Sistema Hemominas local, beneficiando mais de mil pessoas 
na região.

Valorização local

A pandemia impactou negativamente o comércio das pequenas cidades. Com o objetivo de 
apoiar os empreendedores locais, o Sicoob Credialto colocou em prática o projeto “Somos 
da região e valorizamos você”, apoiado pelas Associações Comerciais de Capitólio (Aciac) 
e de Piumhi (ACE). A iniciativa buscou fortalecer a rede de comércio local para que os pe-
quenos comerciantes e empresários repensassem o jeito de fazer negócios, promovendo 
ainda a conscientização da população sobre a importância de valorizar a economia da pró-
pria cidade.

Com participação de 104 voluntários, a cooperativa promoveu uma série de ações que 
beneficiaram 117.829 pessoas. Além da divulgação das 212 empresas que aderiram ao mo-
vimento, foi criado um catálogo digital com contatos de negócios para divulgação dos co-
mércios locais. Os empreendimentos participantes também fizeram sorteio de 212 brindes 
e, na data de celebração do Dia C, foi realizada a live “Responsabilidade e papel de cada um 
na retomada da economia”, que teve 11.179 visualizações.

SICOOB CREDICOPA
COOPATOS
SICOOB CREDIPATOS
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS
SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG 
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Combate ao coronavírus

A contaminação pelo coronavírus atormentou pessoas em todo o mundo. Por isso, a Mi-
nasul decidiu desinfectar ruas e locais públicos durante o período pandêmico. O projeto 
Minasul no Combate ao Coronavírus contou com a participação de 27 voluntários e pro-
moveu a limpeza de pontos vulneráveis nas cidades de Varginha, Nepomuceno, Carmo da 
Cachoeira e Cambuquira, contabilizando um total de 160.200 beneficiados. 

O poder público foi parceiro de primeira ordem. As prefeituras receberam doação de bom-
bas costais, equipamentos de proteção individual e material químico para pulverização das 
vias e calçadas. Em áreas mais afastadas, os sindicatos rurais receberam empréstimos de 
tratores e implementos agrícolas para o trabalho de desinfecção. Itens de proteção indivi-
dual também foram disponibilizados. Mil máscaras foram cedidas às prefeituras dos muni-
cípios de Monsenhor Paulo e Nepomuceno. Em Varginha, o hospital Bom Pastor recebeu a 
doação de 200 máscaras e mil garrafas de água mineral.

Unidos pelo bem 

A Unimed Vale do Urucuia não poupa esforços para atender as demandas do abrigo Frei 
Anselmo, que atende 105 idosos. Após uma campanha, a cooperativa arrecadou 2.426 fral-
das geriátricas descartáveis para o abrigo, o que equivale a uma economia média de R$ 5 
mil ao local. 

A iniciativa contou com a participação de 62 voluntários conscientes da importância em 
ajudar uma entidade tão necessária, com serviços relevantes que envolvem médicos, en-
fermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e especialistas de outras áreas, além de contemplar 
as demandas por medicamentos.

MINASUL UNIMED VALE DO URUCUIA
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O poder da mobilização 

As articulações da Unimed-BH e do Instituto Unimed-BH são vigorosas quando o assunto 
é solidariedade. As equipes de cooperados e colaboradores foram mobilizadas em prol de 
uma campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene que atendeu a três mil pes-
soas em situação de vulnerabilidade. Foram 562 voluntários atuando em várias frentes. Só 
de alimentos foram contabilizadas mil cestas básicas. Os donativos foram direcionados a 
várias comunidades e instituições sociais nas cidades de Belo Horizonte e Betim. 

Na linha preventiva, 30 mil máscaras foram enviadas a entidades da capital, Contagem e 
Betim. Duzentos frascos de álcool em gel também fizeram parte dessa remessa e foram 
repassados diretamente a instituições que cuidam de idosos em Betim. Nas três cidades, 
além de Lagoa Santa, uma ação de conscientização complementou as atividades. Quatorze 
comunidades ainda receberam 126 faixas com mensagens para sensibilizar os moradores 
sobre a importância do isolamento social.

UNIMED-BH

Conectados pelo voluntariado

O Sicoob Credivar promoveu ações em prol da população local, de instituições sociais e 
de saúde de Varginha. Para o Hospital Bom Pastor, por exemplo, a cooperativa fez a doa-
ção de 600 garrafas de água. O Lar São Vicente de Paulo recebeu 300 peças de roupas. A 
Associação Vida Viva foi contemplada com um patrocínio extra de R$ 200 para instalação 
de uma tenda em frente ao hospital para auxiliar no atendimento dos pacientes. Mensal-
mente, a instituição recebe uma ajuda de R$ 1.300,00 da cooperativa para o pagamento do 
salário da psicóloga da instituição. Outra instituição beneficiada foi a Pró Rim, que recebeu 
10 cestas básicas.

O Sicoob Credivar ainda realizou o projeto Juntos por Poço Fundo, em fevereiro, quando 
as chuvas intensas atingiram a cidade. A cooperativa envolveu 250 voluntários para uma 
campanha que arrecadou 600 quilos de alimentos não perecíveis, leite, cobertores, roupas 
e água, que foram enviados para 500 pessoas atingidas. Ao todo, as ações do Sicoob Cre-
divar reuniram 260 voluntários e beneficiaram 1500 pessoas.

SICOOB CREDIVAR
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Um por todos e todos por um

Uma equipe de nove voluntários da Unimed Varginha organizou um Drive Thru Solidário. 
Dessa forma, as pessoas interessadas em contribuir com doações para o Dia C prestaram 
sua solidariedade sem precisar sair do veículo. E como agradecimento cada doador ainda 
foi presenteado com uma máscara facial personalizada.

Mais de 400 pessoas participaram da campanha, o que resultou em meia tonelada de ali-
mentos não perecíveis arrecadados, como arroz, feijão, macarrão, entre outros. Os dona-
tivos foram encaminhados às instituições Acrenoc, Dom e Luz, Vida Viva e Lar São Vicente 
de Paulo, todas em Varginha, beneficiando 400 pessoas. 

Doação com descontração 

O Sicoob UFVCredi investiu em ações digitais para reverberar o Dia C. Publicações nas re-
des sociais da cooperativa apresentaram dicas sobre educação financeira e relatos sobre a 
importância do cooperativismo. Uma live com a dupla Ramon e Rosado também aconteceu 
em uma transmissão que levou alegria e descontração à comunidade local. Com envolvi-
mento de 10 voluntários, a proposta alcançou 3.230 pessoas.

Além de educação financeira e descontração, o projeto também contemplou a solução de 
demandas urgentes. A cooperativa fez duas doações em dinheiro a entidades de Viçosa. 
Para a Casa do Caminho, que atende usuários de droga em fase de reabilitação, foi desti-
nada a quantia de R$ 20 mil. Já para o Hospital São João Batista, foram repassados R$10 
mil para a aquisição de materiais de limpeza e itens de proteção como luvas, máscaras e 
álcool em gel.

UNIMED VARGINHA SICOOB UFVCREDI
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Minimizando impactos 

O Sicoob Credinova promoveu uma grande campanha de arrecadação de donativos junto 
à comunidade de Nova Serrana. Rapidamente, uma articulação foi iniciada com o aciona-
mento de 130 voluntários que se prontificaram a ajudar. Um chamamento foi feito à so-
ciedade local, que respondeu de forma dinâmica. Os Postos de Atendimento de Perdigão, 
Papagaios e Sete Lagoas, além de Nova Serrana, foram os locais de recebimento das doa-
ções. 

Mais de meia tonelada de alimentos não-perecíveis, como arroz, feijão e óleo, foi direcio-
nada à Casa de Recuperação Cruz e Glória, que atende dependentes químicos em Nova 
Serrana. Diversos produtos de higiene também foram enviados ao endereço. Outros itens 
recebidos em doação foram roupas e agasalhos, que puderam ser direcionados à Pastoral 
de Rua, que faz um trabalho louvável de ajuda às pessoas em situação de rua no município. 
Somadas, as iniciativas beneficiaram 57 pessoas.

Democratizando o acesso à saúde

A Unimed-BH foi pioneira em Belo Horizonte ao oferecer a modalidade de consulta on-line 
para seus clientes, como alternativa para os casos suspeitos de Covid-19. A plataforma 
para o teleatendimento foi desenvolvida tendo por objetivo justamente evitar o desloca-
mento de clientes com suspeita de coronavírus. Comprometida com a saúde da popula-
ção, a cooperativa também disponibilizou o sistema de teleconsulta para a Prefeitura de 
Belo Horizonte.

Desta forma, foi possível ampliar o benefício para os usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) da capital mineira, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. 
Assim, os usuários passaram a agendar o atendimento pela internet ou aplicativo. Até o dia 
8 de setembro já haviam sido feitos 14.613 atendimentos, realizados em seis unidades de 
saúde. Além disso, foi criado também o sistema de monitoramento dos sinais vitais e alguns 
dados do paciente pelo telefone. O trabalho dos 21 voluntários beneficiou 39 mil pessoas. 

SICOOB CREDINOVA UNIMED-BH
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Mobilização, alegria e voluntariado

O Sicoob Credicapi promoveu uma live sertaneja com duração de cinco horas em prol da 
Apae, em Capitólio. Foram 10 voluntários mobilizados na iniciativa que tinha por objetivo 
levantar fundos para a entidade, sem comprometer o isolamento social que estava em vi-
gor em função da pandemia.

O resultado foi incrível, com arrecadação total de R$ 56 mil. O valor será investido na cons-
trução da nova sede da Apae, beneficiando as 55 pessoas atendidas no local. O novo espa-
ço, cujo terreno foi doado pela prefeitura, terá instalações com salas de atendimento mais 
acessíveis, amplas e confortáveis. A lista de atividades ofertadas também será ampliada. 

Força-tarefa pelo bem

O Sicoob Lagoacred Gerais realizou uma campanha de arrecadação de alimentos em prol 
de famílias em situação de vulnerabilidade na Região de Lagoa da Prata. No total, foram an-
gariadas mil cestas básicas. Durante os meses de maio, junho e julho, a cada compra acima 
de R$ 100 feita com o Lagoacred Card, Samonte Card e Sicoob Card, o usuário pontuava. 
Quase 10 mil associados participaram do movimento. E a cooperativa se comprometeu a 
dobrar o valor em doação de alimentos caso a meta de R$ 33 mil em compras fosse batida. 
Assim foi feito, e a quantia de R$ 66 mil foi toda revertida em cestas básicas.

A logística de distribuição dos donativos contou com o auxílio das prefeituras dos municí-
pios envolvidos e parceiros locais. Em Santo Antônio do Monte, as instituições beneficia-
das foram Associação Viver pra Valer, Apae, Sociedade São Vicente de Paulo. Em Lagoa da 
Prata participaram Sociedade São Vicente de Paulo, Amavi, Casulo, Apae, Associação Sara 
Aparecida, Associação Francisco de Assis e Fundação Chiquita Perillo. Completam a lista 
de beneficiados a Sociedade São Vicente de Paulo, em Pedra do Indaiá, e o Coletivo San-
ta Dulce (Ascult), em Japaraíba. No distrito de Esteios, na cidade de Luz, o próprio Posto 
de Atendimento da cooperativa fez a distribuição dos donativos. Cinco mil pessoas foram 
contempladas com as doações. 

SICOOB CREDICAPI SICOOB LAGOACRED GERAIS
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Com amor e com afeto

A parceria com a Prefeitura Municipal da cidade de São Francisco Sales fez a diferença du-
rante a “Campanha do Agasalho: aqueça uma família!”, promovida pelo Sicoob Credisales. 
Como o setor de assistência social do município tem o melhor mapeamento sobre onde 
moram as famílias carentes da região, foi possível alcançar quem mais precisava de ajuda. 

Com recursos próprios, a cooperativa adquiriu diversos cobertores para doação. A comu-
nidade também se sensibilizou e contribuiu com doações em dinheiro, que foram reverti-
das na aquisição de agasalhos para crianças em situação de vulnerabilidade. A mobilização 
contou com 90 voluntários e beneficiou 218 pessoas.  A logística da cessão e entrega do 
material seguiu as orientações do comitê Covid-19 do município.

Exemplo de cidadania

O Sicoob Crediagro promoveu os valores cooperativistas em uma live musical organizada 
por 50 voluntários que deram um verdadeiro exemplo de solidariedade e cooperação. Uma 
campanha para arrecadação de alimentos aconteceu ao longo da iniciativa e, enquanto os 
shows das várias duplas sertanejas aconteciam, seguidos pela performance do DJ mirim 
Victor Assis e apresentação da Lira Santo Antônio de Campos Altos, a mensagem em de-
fesa da participação social foi disseminada pela internet.

Os alimentos recebidos foram dispostos em cestas básicas e destinados para 100 pessoas 
de instituições que atuam em prol do bem-estar de famílias, como Cras, Apae de Campos 
Altos e Apae de Santa Rosa da Serra.

SICOOB CREDISALES SICOOB CREDIAGRO
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UNIMED JOÃO MONLEVADE
SICOOB CREDIMEPI
COOPERTRAMON
COPREMON
SICOOB CREDICOM

Prevenção e proteção

Unimed João Monlevade, Sicoob Credimepi, Coopertramon, Copremon e Sicoob Credicom 
se uniram para realizar diversas ações em prol da saúde. Para o Hospital Margarida, em 
João Monlevade, além do ventilador mecânico doado graças a um projeto intercooperati-
vo, também foram doados dois monitores de sinais e equipamentos de proteção individual 
(EPI) para os profissionais de saúde. 

O Hospital Nossa Senhora das Dores, de São Domingos do Prata, recebeu uma remessa de 
EPIs. Em parceria com entidades representativas do comércio e da indústria local, ainda 
foram enviados 370 aventais hospitalares, 106 litros de álcool líquido 70, 511 embalagens 
de 500 ml de álcool em gel 70, 31,1 mil pares de luvas, 4.600 máscaras de TNT, 229 óculos 
de proteção, 100 protetores faciais e 1.300 toucas descartáveis para as duas instituições 
de saúde. As duas ações beneficiaram 96.983 pessoas e mobilizaram quatro voluntários.

Além das ações pontuais do Dia C, a Unimed João Monlevade também tem projetos con-
tínuos, como o ‘Eu Ajudo na Lata’, que concluiu a sua nona edição de coleta de lacres de 
latas de alumínio revertidas na troca de cadeiras de rodas e itens de acessibilidade para 
instituições beneficentes da região, como asilos, Apaes e hospitais. Com a ajuda de 445 
voluntários, essa campanha já melhorou a qualidade de vida de 17.809 pessoas. 

Máscaras do bem

Com foco na prevenção, o Sicoob Credinorte promoveu uma ação sob medida para o Dia C 
2020. Com o projeto ‘Máscara do Bem’, a cooperativa distribuiu 2.626 itens do gênero para 
a comunidade de Nanuque, beneficiando 2.626 pessoas em locais de grande concentração 
de pessoas, como Postos de Saúde, Pronto Socorro, entradas da cidade e instituições be-
neficentes.  

Além de contribuir efetivamente para o controle e redução dos casos de Covid-19, por meio 
do incentivo ao uso de máscaras, a cooperativa também teve o cuidado de movimentar a 
economia local, já que toda a remessa distribuída foi adquirida de pequenos prestadores de 
serviço da cidade, com recursos de uma campanha de arrecadação feita com a participa-
ção de associados e clientes. A ação mobilizou 60 voluntários.

SICOOB CREDINORTE
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Solidariedade multiplicada

Sicoob Montecredi e Monteccer se uniram em uma campanha de doação de alimentos para 
famílias carentes da região de Monte Carmelo, onde as duas cooperativas têm forte atuação.

A campanha “Doe uma cesta básica e ajude quem mais precisa” contou com a participação 
de 50 voluntários, alcançando 4.129 pessoas. Para cada kit de alimentos ou R$ 70 doados, 
as duas cooperativas se comprometeram a dobrar a oferta. O valor arrecadado de R$ 
10.010,00 foi convertido em 143 cestas que, somadas a outras 310 arrecadadas em espé-
cie, totalizaram 453. A resposta de cada cooperativa foi aumentar em 100% esse montante. 
Ao final, a campanha chegou a 1.359 cestas que ultrapassaram 30 toneladas de alimentos, 
destinados a 1.300 famílias em situação de vulnerabilidade social.

SICOOB MONTECREDI
MONTECCER

Mãos que ajudam

O Sicoob Cosemi incentivou a comunidade a produzir máscaras faciais. A cooperativa ce-
deu os materiais necessários para a confecção e contou com 32 voluntários nessa missão. 
Alguns deles também doaram materiais, além da mão-de-obra.

Como familiares e amigos acabaram se envolvendo, a ação se ampliou. A medida se mos-
trou bastante oportuna e culminou no atendimento de 400 moradores de Itabira. Entre as 
pessoas que receberam as máscaras estão os pacientes em tratamento de recuperação de 
dependência química da Fazenda Esperança e em situação de vulnerabilidade na Associa-
ção São Vicente de Paulo.  

SICOOB COSEMI
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Cooperação e compromisso

Com o propósito de orientar cooperados e comunidade para a retomada da atividade eco-
nômica pós-pandemia, o Sicoob Divicred criou uma programação especial de webinars 
gratuitos. As transmissões contaram com temas de interesse de comerciantes e empre-
sários de sua área de atuação. Em duas edições, o evento virtual alcançou 1.362 pessoas. 
A cooperativa ainda beneficiou o “Projeto de Deus”, na periferia de Divinópolis, adquirin-
do cobertores e alimentos para 50 famílias assistidas pela instituição, com o apoio de 13 
voluntários. Em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora da cidade foi feita a 
arrecadação de 30 cobertores e a cooperativa doou 45 cestas básicas, beneficiando 200 
pessoas. 

O Sicoob Divicred ainda deu continuidade à doação de leite para dois asilos de Divinópolis 
e, este ano, a ajuda foi estendida para a instituição Vila Vicentina – Obras Assistenciais Pa-
dre Augusto Cerdeira, de Carmo do Cajuru. Mensalmente, as instituições recebem 1800 li-
tros de leite, distribuídos para 177 idosos. Outra proposta permanente da cooperativa está 
ligada ao projeto Educar Samaritana, que forma e qualifica adolescentes e jovens de co-
munidades carentes para o mercado de trabalho com aulas de informática, empreendedo-
rismo, cooperativismo e educação financeira ministradas por 12 funcionários voluntários. 
Os participantes também recebem uniforme, lanche e transporte e concorrem a uma vaga 
de menor aprendiz na cooperativa. Como extensão do projeto foi criado o Educar Dav’s, 
que promove a qualificação e formação profissional de adolescentes e jovens por meio do 
ensino da linguagem de programação de computadores. Com o apoio de dois voluntários, 
a iniciativa já capacitou 20 pessoas.

Ciclo de conhecimento e solidariedade

O Dia C realizado pelo Sicoob Coopemata uniu conhecimento e solidariedade em um ciclo 
de palestras e lives temáticas sobre o cooperativismo e gestão estratégica, com a partici-
pação de palestrantes reconhecidos e presença do campeão mundial de vôlei Tande. A co-
operativa lançou ainda uma campanha de doação de recursos financeiros para beneficiar 
instituições em 13 cidades da sua área de atuação. No total, 12.731 pessoas foram contem-
pladas. Participaram os 14 Postos de Atendimento do Sicoob Coopemata e 283 voluntários. 

Entre as instituições beneficiadas estão: Casa de Caridade Leopoldinense, Leopoldina; Hos-
pital São João Batista, Visconde do Rio Branco; Instituto Um Minuto pela Vida, Viçosa; Lar 
São Vicente de Paulo, Cataguases; Lar Ozanam, Muriaé; Fundação Espírita João de Freitas, 
Juiz de Fora; Lar Dom Paulo, Contagem; Apromiv, Betim; Patronato São José, Ubá; Obras 
Passionistas São Paulo da Cruz, Barbacena; Lar Maria, Conselheiro Lafaiete; Associação 
Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (Asfecer), São João Nepomuceno; Casa de 
Acolhida Padre Eustáquio (CAPE), Belo Horizonte. 

Como incentivo, a cooperativa doou R$ 52 mil e criou uma plataforma online em parceria 
com a Charidy para arrecadar recursos por meio do cartão de crédito e também o Troco 
Solidário. Quem assistiu as lives ao vivo também fez doações. Cooperados e parceiros tam-
bém disponibilizaram produtos e vale-compras. O total arrecadado foi de R$ 129.855,00.  

SICOOB DIVICRED SICOOB COOPEMATA
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União para transformar realidades

Sicoob Credisudeste e Cooepsminasrio promoveram uma grande campanha de arrecada-
ção de alimentos para instituições beneficentes que auxiliaram famílias afetadas pela crise 
causada pela pandemia nas 20 cidades em que as duas cooperativas atuam. No total, fo-
ram beneficiadas 4.357 pessoas. 

Com o engajamento de 303 voluntários, foi possível alcançar a marca de 15,8 toneladas 
de alimentos, 20,5 cestas de materiais de limpeza, 515 pacotes de fraldas geriátricas e 728 
litros de leite. Em dinheiro, esses produtos representaram R$ 59.982,44.

Gincana do bem

O Dia de Cooperar da Unimed Andradas foi em prol do Asilo São Vicente de Paulo. Com a 
ajuda de 30 voluntários, a cooperativa promoveu uma gincana solidária para cooperados e 
colaboradores, com o intuito de arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal em prol 
de 60 pessoas atendidas pela instituição.

Para cada produto doado, foi estipulada uma pontuação. A motivação das equipes parti-
cipantes foi grande e o resultado bastante positivo. Ao final, foram angariados 407 litros 
de água sanitária, 37 unidades de álcool 70, 44 unidades de álcool em gel, 13 unidades de 
condicionador, 2 embalagens de cotonetes, 115 cremes dentais, 16 cremes hidratantes, 
nove desinfetantes, 71 litros de detergentes, 161 fraldas geriátricas, 24 pacotes de lenços 
umedecidos, 50 máscaras de tecido, dois limpadores multiuso, nove embalagens de óleo, 
87 kits com rolos de papel higiênico, seis unidades de sabão em barra, quatro caixas de sa-
bão em pó, 506 sabonetes, oito sabonetes líquidos, 24 shampoos e um termômetro infra-
vermelho.

SICOOB CREDISUDESTE
COOEPSMINASRIO

UNIMED ANDRADAS

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 81



Amigos do Bem

As cooperativas Sicoob Credicarpa, Carpec e Carmocer fizeram uma grande ação em prol 
de famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por instituições beneficentes de Car-
mo do Paranaíba. A campanha “Amigos do Bem” alcançou 600 pessoas com a doação de 
213 cestas básicas, além de kits de produtos de higiene, materiais de limpeza e desinfec-
ção, fraldas geriátricas, roupas, cobertores e brinquedos, além de máscaras de proteção.  

Com a ajuda de 50 voluntários, a iniciativa contemplou as seguintes instituições: Pastoral 
da Misericórdia da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Pastoral da Misericórdia da Paró-
quia São José, Vila Vicentina de Carmo do Paranaíba, Casa de Repouso, Igreja Presbiteria-
na e Rotary Club de Rio Paranaíba.

Trabalho recompensado

A Coopcon, de Ubá, dedicou o Dia de Cooperar à Sociedade Beneficente Anália Franco, que 
atende famílias carentes da cidade. A cooperativa mobilizou os cooperados e parceiros em 
uma campanha de doação de recursos financeiros que resultou na compra de 40 cestas 
básicas e 100 kits de máscaras de proteção. 

A ação beneficiou 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para viabilizar o pro-
jeto, 16 voluntários fizeram a entrega das doações no Dia C com toda segurança necessá-
ria, evitando aglomeração e risco de contágio por Covid-19.

SICOOB CREDICARPA
CARPEC
CARMOCER

COOPCON
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Fome de cooperação

O Sicoob Coopacredi promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos e recursos 
financeiros para famílias assistidas por 18 entidades sociais localizadas em comunidades 
onde a cooperativa atua. A meta da cooperativa era doar, no mínimo, 12 toneladas de ali-
mentos. Garantiu oito toneladas até o envio das informações ao Sistema Ocemg. 

A primeira entrega de donativos da campanha “Fome de Cooperação” aconteceu no dia 4 de 
julho, data de celebração do Dia C, distribuindo três toneladas de alimentos. A ação benefi-
ciou três mil pessoas e mobilizou um total de 20 voluntários.  A campanha teve mais duas en-
tregas. Uma aconteceu em setembro e a última será em dezembro para concretizar projeto.

Live do Amor

O Sicoob Credivaz se uniu ao Rotary Club de Vazante para celebrar o Dia C 2020 com a 
“Live do Amor”. A iniciativa arrecadou fundos e donativos para a Upael, de Lagamar, Hospi-
tal do Câncer, de Unaí, Banco de Cadeiras de Rodas, Apae e Asilo São Vicente de Paulo, de 
Vazante, além do Palácio dos Idosos, de Guarda-Mor. 

Os 70 voluntários se mobilizaram na divulgação da ação e o pré-evento angariou R$ 20 mil 
por meio de patrocínios. Com a abertura de uma conta bancária específica para a campa-
nha, a iniciativa atingiu a marca de R$ 37 mil. Os recursos foram distribuídos para as insti-
tuições, beneficiando 1.500 pessoas.  

SICOOB COOPACREDI SICOOB CREDIVAZ
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Compromisso com a comunidade

O Dia de Cooperar do Sicoob Centro União foi mais uma oportunidade de reafirmar o com-
promisso com a comunidade. Ao longo do mês de junho, a cooperativa fez uma campanha 
de doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, devido 
à pandemia de Covid-19, nas cidades de Carmo do Cajuru, Divinópolis e São Gonçalo do 
Pará, beneficiando 1.000 pessoas.

A cooperativa mobilizou 300 voluntários e arrecadou 130 cestas básicas, ou seja, 2,5 to-
neladas de alimentos, que foram encaminhadas para seis instituições da sua base de atua-
ção. Entre elas, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Lar de Nazaré e diversas 
obras da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) para posterior distribuição a famílias ca-
dastradas.

Rede de solidariedade

A Unimed Juiz de Fora atuou em uma campanha para a compra de cestas básicas, más-
caras de proteção e EPIs em prol de famílias carentes da região. A “Rede de Solidariedade 
Unimed JF” beneficiou 6.400 pessoas, com o suporte de 400 voluntários. Até o final de 
julho, a arrecadação via conta bancária havia alcançado a marca de R$12.620,00 - valor 
revertido na compra de 297 cestas básicas encaminhadas para as entidades assistenciais 
Seguidores do Bem (Sebe) e Projeto Recomeçar da Igreja Batista do Granbery. A coopera-
tiva também investiu em mais 65 cestas básicas e comprou 2.382 máscaras de tecido para 
doação a famílias carentes, funcionários e clientes da cooperativa.  Deste total, 1200 foram 
adquiridas na malharia Chico Rei, uma fábrica local que desenvolve projeto de confecção 
em parceria com a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires.

Outra ação importante foi o compartilhamento de 350, dos 700 EPIs recebidos em doação 
do projeto Linha de Frente, do Rotary Passaporte Estrela Sul, de Juiz de Fora, com os pro-
fissionais que atendem na rede pública de saúde. Para completar, a cooperativa também 
abriu um canal gratuito que funciona 24 horas por dia, sete dias da semana, para orientar 
a população local sobre o coronavírus.

SICOOB CENTRO UNIÃO UNIMED JUIZ DE FORA
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Mobilização para o bem

A Cresol Minas realizou diversas ações no Dia C 2020. Com a participação de cinco volun-
tários, o Posto de Atendimento (PA) de Muriaé promoveu uma live com a banda Cristiano 
Banni e Daniel em prol do Hospital do Câncer de Muriaé - Fundação Cristiano Varella. O 
evento arrecadou R$ 18 mil que foram usados na compra de máscaras e material de limpe-
za para a instituição, beneficiando 1.000 pessoas. O PA de Miradouro ofereceu um almoço 
solidário para 200 convidados em parceria com a Casa da Criança do município. O valor 
do ingresso foi de R$ 10 e os R$ 2 mil arrecadados foram destinados para a construção de 
uma área de lazer para as 50 crianças atendidas pela instituição. A iniciativa também mo-
bilizou cinco voluntários.

Outra ação da Cresol Minas foi a doação de 30 kits de leitura com obras do Programa Um 
Olhar para o Futuro para filhos de cooperados da cidade de Rosário da Limeira. As publica-
ções primam pela educação cooperativista, cultura da cooperação e educação financeira 
e são acompanhadas por jogos de cooperação. A iniciativa contou com o trabalho de dois 
voluntários e beneficiou 30 crianças. O PA de Rosário da Limeira ainda viabilizou uma cam-
panha de arrecadação de agasalhos entre os meses de abril e maio, com o apoio de dois 
voluntários. As mais de 100 peças doadas foram encaminhadas para o Centro de Referên-
cia da Assistência Social do Município (Cras) e beneficiaram 100 pessoas.

Solidariedade na prática

Duas entidades assistenciais da cidade de Arcos foram beneficiadas pelo Sicoob Arcom-
credi. Com a ajuda de 30 voluntários, a cooperativa fez o levantamento das necessidades 
do Lar Pousada dos Berto, que acolhe idosos, e da Comunidade Terapêutica – Conexão 
Vida, que abriga pessoas em recuperação da dependência química. No total, 53 pessoas 
foram beneficiadas.

O Posto de Enfermagem do Lar Pousada dos Berto foi contemplado com três termômetros 
infravermelhos, quatro oxímetros portáteis, quatro aferidores de pressão digitais, quatro 
glicosímetros, quatro  estetoscópios e um carrinho de emergência adaptado para suprir as 
necessidades dos moradores do local e facilitar o atendimento por parte dos enfermeiros 
da instituição. A Comunidade Terapêutica – Conexão Vida ganhou dois banheiros novos, 
com estrutura elétrica e hidráulica, instalação de duas caixas d’água de mil litros cada, sa-
ídas de esgoto e fossa. 

CRESOL MINAS SICOOB ARCOMCREDI
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Intercooperação do bem

As cooperativas Unimed Vale do Aço, Sicoob Cosmipa e Consul deram as mãos para am-
pliar as ações de voluntariado. A mobilização dos Postos de Atendimento nas cidades de 
Ipatinga, Coronel Fabriciano, Joanésia, Açucena, Belo Oriente, Mesquista, São João do 
Oriente, Santana do Paraíso, Antônio Dias e Timóteo, com atuação de sete voluntários, fez 
do projeto “Intercooperação do Bem” um sucesso.

A iniciativa arrecadou 2,5 toneladas de produtos alimentícios em prol de 298 pessoas aten-
didas em oito instituições. Em Ipatinga foram beneficiados o Educandário Família de Naza-
ré (Efan), o SOS Família, a Casa da Esperança e a Casa de Acolhimento Parusia. O Instituto 
Presbiteriano Êxodo (Ipê) e o Lar das Meninas de Nazaré foram atendidos em Timóteo. No 
município de Coronel Fabriciano, foram contemplados a Funcelfa e o Lactário Dom Helvé-
cio. O envolvimento da comunidade, a divulgação feita em informativos online, em rádios e 
nas mídias sociais demonstrou que a coletividade solidária sempre faz a diferença.

Voluntariado em nível máximo

A rede de ações sociais apoiada pelo Sicoob Credicom é ampla e atende a várias frentes. 
Algumas delas contam com o auxílio de voluntários e outras integram o programa de res-
ponsabilidade social da cooperativa. O exemplar trabalho feito pela Pastoral de Rua, em 
Belo Horizonte, é uma das ações que receberam apoio no Dia C. O acolhimento às duas 
mil pessoas desabrigadas recebeu aporte de R$ 11.500,00, quantia que viabilizou a compra 
de um fatiador industrial de frios e 20 caixas para utilização em lavanderia e transporte de 
alimentos. Também fazem parte da lista de donativos diversos produtos de limpeza, como 
20 litros de cloro, 30 quilos de sabão em pó, 20 litros de desinfetante, 300 sacos de lixo, 
500 rolos de papel higiênico, 200 pacotes de papel toalha e 200 pares de luvas, bem como 
baldes, lixeiras, vassouras, rodos e panelas de pressão.

Outra frente é formada por cinco lares de idosos que juntos atendem a 167 idosos em situ-
ação de vulnerabilidade: Lar Dom Paulo, Instituto Esperança, Lar Dona Paula, Lar Recanto 
Feliz e Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP), todos na capital mineira. A harmonia entre 
os 368 voluntários possibilitou a doação de 1.452 fraldas geriátricas, 136 rolos de papel hi-
giênico, 84 litros de leite, 56 frascos de álcool em gel, além de materiais de higiene pessoal, 
de limpeza e mantimentos. Em São João del Rei, a Santa Casa foi contemplada com 480 
litros de álcool em gel, alcançando aproximadamente 1.290 beneficiados. O IGAP recebeu 
a doação de tintas, cola, barbante e fitas, acompanhadas de pincéis e papéis em texturas 
variadas para as atividades com os idosos, viabilizada por 47 voluntários. Os alunos do 4º 
ao 9º ano da Escola Municipal Maria das Neves, no bairro Serra, receberam 266 cestas com 
produtos de limpeza e higiene pessoal. Ao todo, 2.500 pessoas foram contempladas. Em 
todas as ações, a cooperativa atingiu um total de 5.957 beneficiados, graças ao trabalho e 
mobilização de 415 voluntários. 

UNIMED VALE DO AÇO
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Parceria para resultados 

A intercooperação marcou presença na live solidária encabeçada pelo Sicoob Lagoacred 
Gerais, em parceria com o Sicoob Crediprata, Calp, Cooperprata e Colmeia. Unidas e com 
o mesmo objetivo, elas mobilizaram 100 voluntários para a realização da ação solidária.

Uma grande estrutura foi montada para a apresentação do cantor sertanejo Saullo Morais 
e banda. As instalações foram inspiradas nas lives de grandes artistas do gênero. As do-
ações enviadas somaram a quantia de R$ 10 mil, valor revertido integralmente para a So-
ciedade São Vicente de Paulo de Lagoa da Prata. Além dos recursos, a campanha também 
recebeu alimentos, roupas de cama e itens e higiene, devidamente direcionados à mesma 
entidade. O impacto da ação social alcançou cerca de 2.500 pessoas.

Arrecadação solidária

As cooperativas Coopadap, Coopacer, Sicoob Credisg e Sicoob Credicopa beneficiaram 
o Lar do Idoso de São Gotardo. A campanha realizada pelas cooperativas angariou R$ 
48.340,00 para execução do projeto de reforma estrutural da sede da instituição, que atu-
almente atende a 70 pessoas, e envolveu 10 voluntários. 

Primeiramente houve uma campanha de doação de brindes e recursos, o que mobilizou 
empresas e parceiros locais. Os brindes foram sorteados entre os doadores, de forma a 
estimular o engajamento da sociedade. As cooperativas se comprometeram a colaborar 
com R$ 20 mil, incentivando a ação social. Os outros R$ 28.340,00 foram fruto das doa-
ções. Também foram recebidos durante a campanha 60 litros de álcool, doados pela Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV), imediatamente repassados ao Lar do Idoso.

SICOOB LAGOACRED GERAIS
SICOOB CREDIPRATA
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Cooperando com carinho e cuidado

A banda Ummagumma arrasta fãs por onde passa devido ao cover perfeito que faz do grupo 
Pink Floyd. Esse poder de atrair visibilidade foi o gancho utilizado no projeto Cooperando 
com Carinho e Cuidado, realizado pelas cooperativas Cocatrel, Sicoob Copersul e Unimed 
Três Pontas. A live com o grupo concluiu uma campanha de arrecadação que totalizou qua-
se uma tonelada de donativos, como alimentos, roupas, agasalhos e produtos de higiene, 
além de R$ 3.000,00 em dinheiro. Os nove integrantes do grupo musical fizeram questão 
de doar o cachê em benefício do projeto. As cooperativas ainda doaram 500 máscaras fa-
ciais para moradores em situação de rua. 

Com perfis distintos, 1.000 pessoas atendidas em projetos sociais que cuidam de famílias em 
vulnerabilidade no município de Três Pontas foram beneficiadas, integrantes da Casa da Sopa, 
Vila Vicentina, Carmelo São José, Casa Pietá e Comunidade Fé com Obras. A ação envolveu 36 
voluntários e Postos de Atendimento em Nepomuceno, Santana da Vargem e Coqueiral. 

Solidariedade transformadora

Com o propósito de difundir a experiência transformadora da solidariedade, o Sicoob Cre-
diserv e seus 14 voluntários contribuíram para melhoria da qualidade de vida de pessoas 
em situação de vulnerabilidade, especialmente durante a pandemia. A cooperativa usou 
verba do próprio orçamento para atender a duas entidades sociais que apresentaram de-
mandas urgentes. 

Em Belo Horizonte, o Abrigo Jesus, que atende mais de 300 crianças e jovens anualmen-
te, foi contemplado. Em Sete Lagoas, a comunidade terapêutica que presta atendimento 
gratuito a dependente de drogas - Associação Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresi-
nha do Menino Jesus - foi acolhida. Cada instituição recebeu uma doação de R$ 1.500,00. 
Somadas, as ações do Dia C atenderam 345 pessoas. O valor foi utilizado para compra de 
produtos de higiene e limpeza, como álcool em gel, máscaras faciais e luvas.

COCATREL
SICOOB COPERSUL
UNIMED TRÊS PONTAS
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Cooperação que faz a diferença 

A campanha online para arrecadação de donativos organizada pelo Sicoob Credigerais e 
pela Coopervap foi revertida na compra de alimentos, além de angariar agasalhos, mate-
rial de limpeza e higiene. Com a mobilização de 56 voluntários, 10 entidades que prestam 
auxílio social à população de Paracatu foram contempladas: Lar dos Pequeninos, Asilo São 
Vicente de Paulo, Apae, Centro de Reabilitação Ebenezer e Grupo Luz e Vida. O Rotary Club 
de Paracatu também ajudou a destinar alimentos a famílias carentes da comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, enquanto a Associação de Proteção aos Animais de Paracatu (Apap) 
recebeu materiais de limpeza para utilização em suas instalações.

Além das instituições mineiras, duas casas de apoio localizadas em Barretos, São Paulo, 
também foram contempladas com a ação. Em Uberaba, foi contemplada uma casa de apoio 
que hospeda os pacientes do Hospital do Câncer. O projeto ofereceu 171 cestas básicas 
contendo arroz, feijão, macarrão, óleo, entre outros produtos, que somaram uma quantia 
de R$ 16.929,00. Entre os produtos de limpeza, houve doação de água sanitária, detergen-
te, sabão em pó e sabonetes. Ainda foram arrecadadas roupas para vestuário adulto e in-
fantil, mantas, cobertores e brinquedos. No total, os materiais beneficiaram 637 pessoas.

Na rota da intercooperação

O Movimento Fraternal Coop vem cumprindo seus objetivos de promover o voluntariado 
através da intercooperação. Mais uma vez, a mobilização aconteceu e agregou 17 coope-
rativas. Após uma reunião prévia com representantes das instituições, foi definido que a 
ação deste ano atenderia as cooperativas de taxi - categoria bastante afetada pela pande-
mia devido à queda no fluxo de passageiros. A recomendação, prontamente acatada, veio 
da Federação das Cooperativas de Transporte de Cargas e Passageiros do Estado de Minas 
Gerais (Fetranscoop-MG). 

O projeto contou com a atuação de 20 voluntários e promoveu uma campanha de arreca-
dação de cestas básicas, alcançando o saldo final de 140 unidades. Os alimentos ajudaram 
cerca de 500 pessoas, considerando as famílias dos motoristas que receberam as doações. 
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Teste da solidariedade

Sensibilizado, o Sicoob Lagoacred Gerais e seus 10 voluntários fizeram uma força tarefa 
para socorrer o Hospital São Carlos, localizado em Lagoa da Prata. A cooperativa usou de 
recursos próprios para viabilizar a compra de 100 exames sorológicos de detecção da Co-
vid-19, beneficiando 1.000 pessoas da comunidade.

A ação era urgente, pois a unidade de saúde não contava com recursos financeiros e era 
preciso identificar o quanto antes quais colaboradores e pacientes estavam infectados. 
Assim, a cooperativa atuou no combate ao coronavírus, encaminhando as pessoas con-
taminadas para o isolamento social e tratamento médico. Dessa forma, não somente os 
trabalhadores da saúde pública, mas também os pacientes foram contemplados.

No combate à Covid-19

A ação desenvolvida pela Unimed Três Vales concentrou esforços no combate ao coronaví-
rus e a semente plantada por cinco voluntários frutificou benefícios para cinco mil pessoas. 
Primeiramente foram compradas 650 máscaras de tecido confeccionadas pelas Mulheres 
do Cedro, projeto de uma comunidade rural do município de mesmo nome, doadas poste-
riormente para colaboradores e comunidade. Outras duas mil máscaras foram destinadas 
aos hospitais Bom Samaritano, Santa Rosália, Doutor Raimundo Gobira e Philadélfia, todos 
em Teófilo Otoni. Trabalhadores da saúde não foram esquecidos e 402 médicos coopera-
dos também receberam o item de segurança, além das 290 unidades cedidas às secretá-
rias desses especialistas. 

Igualmente efetiva foi a medida tomada em parceria com a Universidade Federal dos Vales 
do Mucuri e Jequitinhonha (UFVJM). Um projeto da instituição precisava de verba para ad-
quirir três impressoras e insumos utilizados na produção de protetores faciais. Imediata-
mente, a Unimed Três Vales contribuiu com R$ 11 mil, quantia que possibilitou a continuida-
de das atividades e confecção de 2.856 protetores faciais. Os equipamentos de proteção 
foram distribuídos entre hospitais, UPAs, asilos, penitenciárias, IMLs e outras instituições 
parceiras, situadas em Teófilo Otoni e Região. Na sequência, o projeto se ampliou por meio 
de parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como a pandemia afetou 
drasticamente a situação de idosos que dependem de assistência social, a cooperativa 
complementou suas ações com doação de fraldas, luvas e máscaras cirúrgicas às entida-
des Recanto Frei Dimas e LBV. 

SICOOB LAGOACRED GERAIS UNIMED TRÊS VALES
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Construindo boas ações

Duas frentes de atuação foram organizadas pela Unimed Conselheiro Lafaiete no Dia C. Os 
145 voluntários prepararam uma campanha de arrecadação financeira e de donativos para 
ajudar idosos e uma família em situação de vulnerabilidade social em Conselheiro Lafaie-
te. A iniciativa angariou R$ 3.700,00 revertidos em itens de material de construção para a 
reforma do imóvel da família que estava em condições precárias. O apoio foi fundamental 
para o casal e seus dois filhos.

A outra entidade que recebeu doações foi o Asilo Ana Romeiro de Conselheiro Lafaiete. 
Cerca de 340 itens de alimentação, além de material de higiene e limpeza, foram entregues 
à instituição. Somadas, as ações beneficiaram 50 pessoas.

Super lives, super resultados

O Sicoob Lagoacred Gerais realizou várias ações para o Dia C 2020, entre elas lives e shows 
transmitidos pela internet. Gilberto Silva, pentacampeão mundial de futebol, integrou o 
movimento e teve participação especial na live realizada com a cantora Luciana Fossi. Com 
o show, foram arrecadados R$ 34.730,26, seis toneladas de alimentos, 9 mil máscaras co-
muns, 300 máscaras cirúrgicas, 68 litros de álcool gel, 20 litros de sabonete líquido e 720 
quilos de ração canina. A apresentação da cantora Laura Andrade e do músico cooperado 
André Laine arrecadou 500 máscaras faciais e 30 cestas básicas. Já na “Live Entre Ami-
gos”, diversos cantores e instrumentistas da região ajudaram a alcançar a quantia de R$ 
3.833,05, 70 cestas básicas e 30 kits de higiene pessoal. A superlive promovida generosa-
mente pela dupla Thiago e Diego contabilizou mil máscaras de proteção, 20 cestas básicas, 
meia tonelada de alimentos, itens de higiene pessoal, leite integral e 200 reais em dinheiro.

Na cidade de Santo Antônio do Monte, a live Acordes do Monte beneficiou seis entidades 
sociais do município, que receberam R$ 15.243,00, além de 216 cestas básicas, 300 litros 
de leite, 400 máscaras e 106 litros de álcool em gel. A live com a dupla Laiz & Mozair levan-
tou R$4.805,00 em doações, alimentos, cestas básicas, roupas, calçados, máscaras e pro-
dutos de higiene encaminhados ao Lar Vicentino e Feira do Amor. A live com a dupla Maike 
& Hamiltton angariou duas toneladas de alimentos, 25 caixas de álcool em gel e 120 caixas 
de produtos de limpeza, além de R$ 6.093,00. Com a dupla Silas & Gustavo houve uma ar-
recadação de R$ 1.000,00 em dinheiro e cinco cestas básicas. 

O Sicoob Lagoacred Gerais também doou 100 cestas básicas para várias entidades sociais 
e famílias carentes da Lagoa da Prata, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e a Sociedade São Vicente de Paulo, que auxiliaram na distribuição das doações. 
Em Santo Antônio do Monte, 75 cestas básicas foram doadas. Em Japaraíba, 25 cestas bá-
sicas contemplaram famílias carentes. Em Pedra do Indaiá houve doação de mais 25 ces-
tas básicas. Por fim, 6 mil máscaras foram adquiridas para instituições de saúde situadas 
em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. A soma das iniciativas da cooperativa atingiu 
o significativo número de 5.800 beneficiados e 365 voluntários, contemplando instituições 
sociais como Apae, Fundação Chiquita Perillo, ativistas da causa animal, Hospital São Car-
los, Associação Sara Aparecida, Associação Francisco de Assis, Associação Municipal de 
Apoio às Vítimas de Violência Infantil, Associação Francisco de Assis e Centro de Ecotera-
pia Alone Ferreira.

UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE SICOOB LAGOACRED GERAIS
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União que traz esperança

Cooperados, colaboradores, clientes, fornecedores e demais parceiros das cooperativas 
Coagril, Sicoob Noroeste de Minas e Sicoob Credigerais se uniram em prol da difusão da 
solidariedade. O envolvimento dos 30 voluntários fez o trabalho se ampliar consideravel-
mente, alcançando um total de 500 beneficiados.

Por meio de uma parceria com o Sebrae Minas, a rede de apoio conseguiu viabilizar a com-
pra de 90 cestas básicas, destinadas a famílias residentes na periferia de Unaí. Os mora-
dores passavam por dificuldades financeiras devido à crise causada pela pandemia do co-
ronavírus. Além dos itens básicos, as cestas foram acrescidas de quantitativo adicional de 
alimentos, além da inclusão de biscoitos, ovos e itens de higiene pessoal.

Aliança entre cooperativas

O Elo Cooperativista Social (Ecoos), formado pelas cooperativas Unimed Intrafederativa, 
Unimed Governador Valadares, Coaperiodoce e Sicoob Crediriodoce, manteve seu trabalho 
de atenção ao próximo no Dia C 2020. O grupo reuniu 2.000 voluntários em ações que se 
desdobraram em conscientização da população sobre a Covid-19, envio de donativos a enti-
dades sociais e doação de protetores faciais à comunidade local. Quatro mil pessoas foram 
beneficiadas ao final do trabalho, que envolveu um investimento da ordem de R$ 60 mil.

Uma live foi promovida com a participação de cantores da região que interpretaram modas 
de viola. Foram R$ 2 mil arrecadados com a iniciativa, revertidos em leite doado ao Institu-
to Nosso Lar de Governador Valadares. A solidariedade seguiu com a doação de 500 quilos 
de produtos de limpeza e 700 peças de roupas e agasalhos para as entidades Dona Zulmira, 
Lar dos Velhinhos e Santa Luzia (que atendem idosos), Missão Vida (que atende pessoas em 
situação de rua e dependentes químicos) e Acolhe Vida (que apoia pacientes em tratamento 
renal crônico). A rede de saúde foi agraciada com a doação de protetores faciais enviados 
ao Hospital da Unimed local. Familiares, colaboradores e cooperados também receberam 
o equipamento de proteção individual. Ao todo foram mil protetores doados. Por fim, foi 
lançada a plataforma Ecoos no endereço www.ecoos.coop.br, onde foram disponibilizadas 
informações sobre ações desenvolvidas pela aliança entre as cooperativas.

COAGRIL
SICOOB NOROESTE DE MINAS
SICOOB CREDIGERAIS

UNIMED INTRAFEDERATIVA
UNIMED GOVERNADOR VALADARES
COAPERIODOCE
SICOOB CREDIRIODOCE
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Ampliando a cooperação

O Sicoob Aracredi, em parceria com a Coocacer Araguari, mapeou as famílias e institui-
ções em situação de vulnerabilidade. Com recursos próprios, as cooperativas adquiriram 
50 cestas básicas, acompanhadas de 200 marmitas, para doação a famílias do bairro Sewa. 
Elas também ganharam 50 kits com itens de higiene pessoal e 50 cobertores.

A iniciativa teve o apoio de 34 voluntários e beneficiou também o asilo São Vicente de Paula 
com 50 pacotes de fraldas, um fogão e forno industriais. Para o abrigo Cristo Rei, foram 
destinadas 200 fraldas. Ainda foram doados R$13 mil em itens hospitalares para o hospi-
tal de campanha local. O abrigo São Vicente de Paula, em Goiandira (GO), foi contemplado 
com 72 unidades de álcool em gel, 48 unidades de álcool 70%, 36 galões de água sanitária 
e 36 pacotes de fraldas. As ações realizadas alcançaram 10.000 pessoas. 

Rock solidário

Clássicos do rock dos anos 80 e 90 integraram a live realizada pelo Sicoob Credivale com a 
banda 80 & Tal. À medida em que as músicas eram performadas, a comunidade participava 
da campanha promovida com o evento que alcançou, ao final, o montante de R$ 20 mil. 

O valor foi utilizado na compra de 480 kits compostos por enxaguante bucal, bolinha fisio-
terápica, termômetro e álcool em gel. O material foi destinado a pacientes em tratamento 
oncológico na cidade de Itabira. A associação Oncoviva, que presta auxílio a pessoas por-
tadoras de câncer, foi parceira da iniciativa que beneficiou 500 pessoas, com o apoio de 11 
voluntários.

SICOOB ARACREDI 
COOCACER ARAGUARI

SICOOB CREDIVALE
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Todo dia é dia de cooperar

O Sicoob Cosmipa buscou minimizar os impactos da pandemia no Vale do Aço. Com o ob-
jetivo de arrecadar fundos e outras doações, a cooperativa promoveu a live musical “Todo 
dia é dia de cooperar”. Rock, MPB e sertanejo foram representados pelos artistas locais 
Art Vitrola, Pedro e Simoncello e Gertrudes. Com as doações realizadas durante a live fo-
ram arrecadadas 354 cestas básicas, álcool em gel, itens de higiene pessoal e produtos de 
limpeza que somaram aproximadamente 10 toneladas de alimentos. Em dinheiro, a quantia 
recebida foi de R$ 7.800,00. 

A ação envolveu nove voluntários e alcançou 2.000 pessoas. Os donativos foram enviados 
às seguintes entidades: Irmãs da Beneficência Popular (Antônio Dias), Guardiões da Vida 
(Coronel Fabriciano), Apae (São João do Oriente), Sociedade São Vicente de Paulo (Mes-
quita), Comunidade Terapêutica Vida Nova (Joanésia), Comunidade Terapêutica Cotebalgi 
(Belo Oriente) e Lar dos Velhos Paulo de Tarso (Ipatinga). Também houve doação pelo Hor-
tifruti Irene, no município de Mesquita. O estabelecimento cedeu 70 quilos de frutas, legu-
mes e verduras para encaminhamento à Sociedade São Vicente de Paulo. 

Um por todos e todos por um

As cooperativas Sicoob Credesp e Sicoob Credimac promoveram uma live em prol da Co-
munidade Terapêutica Nova Vida, que atende a 400 pessoas. O trio Som Brasil interpretou 
canções do repertório sertanejo, enquanto uma campanha de arrecadação acontecia si-
multaneamente ao evento. Ao final da performance musical, a quantia contabilizada so-
mou R$ 4.289,56 - integralmente revertida para a construção do banheiro e da varanda da 
instituição, além de melhorias e reparos nas instalações de maneira geral. 

Funcionários, parceiros e a sociedade ainda contribuíram com 19 cestas básicas, 70 paco-
tes de fraldas, roupas e agasalhos. Os 10 voluntários envolvidos com a ação beneficiaram o 
Asilo Vicentino, da Sociedade São Vicente de Paulo, e famílias carentes de Martinho Cam-
pos com as doações angariadas. 

SICOOB COSMIPA
SICOOB CREDESP 
SICOOB CREDIMAC
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Mais leite, mais saúde

A CCPR/MG mapeou instituições sociais com demanda por leite e identificou 17 locais, que 
atendem crianças, adolescentes, adultos e idosos, com forte necessidade pelo alimento. 
Assim surgiu o projeto “Mais Leite”. A sinergia da cooperação fez com que as cooperativas 
filiadas à Central auxiliassem na campanha, angariando o total de 50 mil litros de leite UHT 
para doação. 

Ao final do projeto, várias regiões de Minas Gerais foram atendidas, totalizando 3.000 
beneficiados. Foram contemplados: Asilo São José (Bom Despacho), Fundação Frederi-
co Ozanan (Itaúna) e Vila Vicentina Dom Manuel (Luz) Fundação/Hospital São Carlos, Lar 
São Vicente e SOS – Serviço de Obras Sociais (Lagoa da Prata), Lar São Vicente de Paulo 
(Bocaiúva), Asilo São Vicente de Paulo (Corinto), Cidade Ozanan (Pará de Minas), Hospital 
Imaculada Conceição (Curvelo), Apae (Curvelo), Lar de Idosos Pedro Diniz (Esmeraldas) 
e Lar para Idosos Irmã Tereza (Pedro Leopoldo). Em Betim, finalizam a lista de entidades 
contempladas a Associação Beneficente Resgatando Vidas – Abenervi, Instituto de Terapia 
Renal – Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, Lar Vicentino Divino Ferreira 
Braga e Ponto de Contato Nova Canaã para Promoção do Bem-Estar Social.

Ajudando a salvar vidas

Clientes, funcionários, familiares e fornecedores da Coccamig fizeram parte da rede so-
lidária do Dia C 2020. Em uma campanha de arrecadação de alimentos, um total de 200 
quilos de donativos foram angariados e transformados em 13 cestas básicas. Toda a logís-
tica ficou sob a tutela de 20 voluntários. Por meio da união e solidariedade, 165 pessoas da 
Associação Pró-Rim de Varginha foram beneficiadas.

As atividades realizadas pela instituição comoveram os participantes do projeto. No local 
são atendidas dezenas de pessoas diariamente. Os pacientes e os acompanhantes são 
acolhidos com lanches, medicamentos, fraldas, roupas e alimentos. Aqueles que deman-
dam equipamentos de locomoção recebem empréstimo de cadeira de rodas, de banho, 
andador e muleta. Além de Varginha, a entidade atende pacientes de Boa Esperança, Elói 
Mendes, Cordislândia, Ilicínea, Monsenhor Paulo, Santana da Vargem, São Gonçalo do Sa-
pucaí e Três Pontas.

CCPR/MG COCCAMIG
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Atuação para o presente e futuro 

A campanha de arrecadação liderada pelas cooperativas Coohaban e Coopsedb, ambas 
com matriz em Uberlândia, contou com a atuação de 23 voluntários e alcançou uma tone-
lada de alimentos. O objetivo foi ajudar duas entidades que prestam auxílio a famílias em 
situação de vulnerabilidade: Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista, em Uberlândia, 
que atende pessoas portadoras de HIV, e o Lar São Vicente de Paulo, na cidade do Prata. 
Além dos alimentos, também foram arrecadados produtos de limpeza, como detergente e 
sabão em pó, totalizando 1.060 litros. Com a ação foi possível beneficiar 48 pessoas.

Além de atuar no combate às desigualdades do presente, o projeto também visou soluções 
para o futuro. Nesse sentido, foi realizada uma live com dicas sobre finanças, crédito e ju-
ros, com a participação do economista Gustavo Alves de Leva, pós-graduado em finanças 
pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Informação é o melhor remédio

A pandemia do coronavírus gerou dúvidas em toda a sociedade. Para ajudar, minimizando 
notícias falsas e conscientizando a população, a Unimed Lavras abriu uma central telefô-
nica de esclarecimentos a respeito da Covid-19. Batizado de Alô Unimed, o serviço contou 
com o trabalho de médicos cooperados de várias especialidades, que realizaram cerca de 
220 atendimentos. 

A função educativa foi seguida pela ação social. Com recursos próprios, a cooperativa doou 
110 cestas básicas à entidade Especial Kids, que presta auxílio a crianças com necessida-
des especiais, além de seus familiares. A Unimed Lavras ainda enviou 80 máscaras KN95 
para cinco unidades hospitalares da região, que integram a rede da cooperativa. A UPA de 
Lavras também foi contemplada com a doação de um respirador. Somadas, as ações bene-
ficiaram 5 mil pessoas, graças ao esforço de 25 voluntários. 

COOHABAN
COOPSEDB

UNIMED LAVRAS
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Corrente do bem

Com a chegada da pandemia, a urgência em prestar auxílio ao próximo ficou ainda mais la-
tente. Motivadas pelos preceitos da intercooperação, Unimed São Sebastião do Paraíso e 
Sicoob Nossocrédito se uniram na ação intitulada Corrente do Bem.

A Secretaria Municipal de Ação Social disponibilizou o cadastro das famílias carentes re-
gistradas na prefeitura. Em seguida, foram arrecadadas 300 cestas básicas – 100 delas 
enviadas por cada cooperativa e outras 100 doadas pelos cooperados e colaboradores. A 
coesão entre os 80 voluntários beneficiou um total de 1200 pessoas. Os alimentos foram 
comprados em mercados de pequeno porte do município, o que também ajudou a movi-
mentar a economia local.

Resultado da união e da solidariedade

O Sicoob Credipel promoveu uma ampla campanha em prol de diversas instituições so-
ciais. Para alcançar a meta, 80 voluntários foram mobilizados e as agências situadas em 
sete cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte serviram de pontos de arrecada-
ção de donativos. Jornais, rádios e redes sociais ajudaram na divulgação, que resultou em 
460 litros de água sanitária, 135 litros de álcool em gel, 380 quilos de alimentos, 19 lençóis, 
37 agasalhos, uma televisão e 18 cobertores.

No total, 400 pessoas foram beneficiadas pela campanha na Sociedade São Vicente de 
Paulo e Lar para Idosos Irmã Tereza (em Pedro Leopoldo), Associação Batista Bem Viver 
(em Confins), Fundação Hospitalar Santo Antônio e Lar para Idosos São Jerônimo (em 
Jaboticatubas), Lar dos Idosos São Judas Tadeu (em Matozinhos), além de famílias caren-
tes da cidade de Santana do Riacho. 

UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SICOOB NOSSOCRÉDITO

SICOOB CREDIPEL
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Prevenção e ação pelo bem

A Unimed Uberlândia usou seus perfis no Instagram, Facebook e Linkedin para postar infor-
mações objetivas sobre como evitar o contágio pela Covid-19, sob coordenação da equipe 
de comunicação e marketing da entidade e seus nove voluntários. Cerca de 20 mil pesso-
as foram impactadas pela disseminação das informações educativas. O leque de conteú-
do foi extenso, incluindo chamadas e vídeos de educadores físicos da cooperativa sobre 
exercícios práticos para fazer em casa. Nutricionistas alertaram sobre a importância da 
alimentação saudável e psicólogas também deram orientações relacionadas ao controle 
da ansiedade.

A Unimed Uberlândia ainda usou recursos próprios para atender às necessidades de qua-
tro entidades sociais da cidade, alcançando 500 pessoas diretamente. Elas ganharam 120 
cobertores, 435 itens de higiene pessoal, além de 50 kits de higiene bucal disponibilizados 
pela Uniodonto local. Tudo foi doado para a Campanha Social “Ainda tem Gente Lá Fora”, 
que engloba as entidades Missão Uberlândia, Anjos das Ruas, Centro Espírita Missão e Luz 
e Grupo Ramatisiano - Albergue Noturno Ramatis. Vale destacar que o Centro Espírita Mis-
são e Luz recebeu uma doação complementar de 200 peças de uniforme que estavam em 
desuso para o projeto Costurinha, que dá nova utilidade a peças usadas e reenvia a famílias 
carentes.

Transformando a cidade 

Limpeza urbana é um dos eixos importantes na construção de uma sociedade melhor. A 
ação promovida pelas cooperativas Sicoob Crediesmeraldas e Coopes buscou contribuir 
nesse sentido. Com atuação de 20 voluntários, 10 lixeiras foram disponibilizadas e instala-
das no município de Esmeraldas. Quatro delas afixadas na praça Nossa Senhora do Rosá-
rio e outras seis no entorno da praça Getúlio Vargas e imediações da Igreja Matriz Santa 
Quitéria. 

Cerca de três mil pessoas foram beneficiadas com a iniciativa que, certamente, ainda vai 
ajudar a melhorar também os indicadores de saúde pública, já que uma cidade sem lixo nas 
ruas está menos propícia a proliferar doenças.

UNIMED UBERLÂNDIA
SICOOB CREDIESMERALDAS
COOPES
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Mãos que cooperam

A integração entre cooperadas, esposas e filhas de cooperados, que fazem parte do Nú-
cleo de Integração Coopadap, deu vida a uma mobilização para a produção de máscaras, 
com material doado pela Coopadap, além de itens cedidos pelos colaboradores. O projeto 
recebeu o nome de “Mãos que cooperam”.

Foram as mãos de 30 voluntárias que costuraram 4.415 máscaras faciais utilizadas na pre-
venção contra o coronavírus. A quantidade robusta dos itens possibilitou que as doações 
chegassem a 39 entidades sociais da região, entre asilos, lares de crianças e hospitais. Es-
sas instituições ficam localizadas nos municípios de São Gotardo, Rio Paranaíba, Ibiá, Tiros, 
Carmo do Paranaíba e Matutina, além de Campos Altos, Guarda-Mor, Luz, Patrocínio, Pra-
tinha, Córrego Danta, Guarda dos Ferreiros, Lagoa Grande e Uberaba. O total de pessoas 
beneficiadas foi de 3 mil.

Participação coletiva para o bem

O Sicoob Credivar promoveu uma gincana solidária para arrecadação de leite. Como estí-
mulo, a equipe que mais arrecadasse ganharia um prêmio de R$ 300. A competição saudá-
vel motivou os colaboradores dos 25 PAs envolvidos, totalizando a adesão de 413 voluntá-
rios e 7.218 litros de leite angariados. 

As doações foram distribuídas entre 33 entidades sociais situadas nos 21 municípios de 
atuação da cooperativa. São eles: Varginha, Baependi, Machado, Caxambu, Lambari, São 
Lourenço, São João da Mata, Jesuânia, Três Corações, Lavras, Carvalhópolis, Santo An-
tônio do Amparo, Perdões, Conceição do Rio Verde, São Bento Abade, Monsenhor Paulo, 
Cambuquira, Carmo da Cachoeira, Elói Mendes, Paraguaçu e Poço Fundo. Ao todo, 2.500 
pessoas foram beneficiadas. Entre as instituições atendidas, indicadas pelos próprios par-
ticipantes da gincana, estão asilos, Apaes, creches, projetos sociais, Cras, pastorais, igrejas, 
hospitais, casa lar, orfanatos, abrigos, clínicas de reabilitação, famílias carentes e ONGs. 

COOPADAP SICOOB CREDIVAR
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Voluntariado como alicerce

Com o objetivo de informar e conscientizar a sociedade em relação aos efeitos da Covid-19, 
além de angariar doações para instituições sociais, a Tupicred sensibilizou seus colabora-
dores, afixou cartazes no interior da fábrica e enviou mensagens por e-mail sobre a pro-
posta ligada a doações. Como resultado, 80 voluntários participaram da ação e a resposta 
imediata veio através da arrecadação de R$ 807,00.

Para minimizar o impacto da pandemia na população da região de Carandaí, a quantia foi 
utilizada para a compra de 450 máscaras faciais. Os itens foram enviados às entidades 
Casa Lar e Sociedade São Vicente de Paulo. A Sociedade de Educação e Assistência Social 
Santa Clara, em Ressaquinha, também foi contemplada. 

Intercooperação que contagia

As cooperativas Sicoob União Central, Coapa e Coopardosia se uniram em prol do Lar de 
Idosos Padre Augusto, em Paraopeba, e unidades hospitalares da região. Uma quantia total 
de R$ 15.000,00 foi viabilizada por meio de recursos próprios com o objetivo de ajudar as 
instituições sociais. O Lar de Idosos recebeu uma doação de R$ 2.500,00 para a compra de 
fraldas geriátricas, papel toalha, luvas, máscaras, álcool gel e materiais de limpeza. 

A aquisição de luvas, máscaras, álcool gel e medicamentos básicos para as atividades co-
tidianas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paraopeba foi possível com a doação 
de outros R$ 2.500. O valor de R$ 10.000,00 foi destinado à troca do compressor do Hos-
pital Doutor Pacífico Mascarenhas, em Caetanópolis. As atividades demandaram a atuação 
de 12 voluntários, beneficiando 2 mil pessoas. 

TUPICRED
SICOOB UNIÃO CENTRAL
COAPA
COOPARDOSIA
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Amparo a quem precisa

A Unimed São João del Rei beneficiou três instituições sociais que dão exemplo no acolhi-
mento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Organizada por 6 voluntários dos se-
tores de comunicação e marketing, controladoria e qualidade da cooperativa, uma grande 
campanha sensibilizou a população e angariou um total de 1,6 tonelada de alimentos.

As doações foram imediatamente encaminhadas à Associação de Amparo a Pacientes com 
Câncer (Asapac), Albergue Santo Antônio e ONG Nova Geração. Todas as entidades são 
reconhecidas localmente pelo trabalho humanizado realizado em prol do próximo. Nos três 
endereços são atendidas 913 pessoas.

Mutirão no combate à fome

Já pensou quantas pessoas podemos ajudar neste período de incertezas? Com esse cha-
mamento em seus canais de comunicação, a Unimed Barbacena sensibilizou a população 
para o Dia C 2020. O apelo foi atendido e muitas doações foram materializadas em três 
pontos de arrecadação. Ao todo, foram recolhidos 974 quilos de alimentos.

Todo o quantitativo foi direcionado à Associação Mary Jane Wilson - Projeto Barbacena, 
entidade que presta um belo trabalho de acolhimento a 577 famílias em situação de vulne-
rabilidade social no município e que soma 2.300 pessoas assistidas. Desta forma, 80 volun-
tários provaram que incertezas diminuem quando há engajamento social.

UNIMED SÃO JOÃO DEL REI UNIMED BARBACENA
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Eu te protejo, você me protege

A Unimed Federação Minas desenhou uma ação em prol de pessoas em situação de vulne-
rabilidade econômica e social. Com a iniciativa, 1.000 moradores de comunidades caren-
tes foram impactados pelo projeto intitulado “Eu te protejo, você me protege”, que contou 
com 250 voluntários. A ideia surgiu no Comitê do Bem, grupo da cooperativa que se dedica 
a prestar ajuda a quem precisa. Sabendo da necessidade de algumas regiões mais pobres, 
eles sugeriram que as doações do Dia C fossem direcionadas aos projetos “Movimento 
Livre – Eu Amo Minha Quebrada”, do Aglomerado Santa Lúcia, e “Serrão sem Corona”, do 
Aglomerado da Serra, ambos na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Uma vaquinha virtual realizada entre os funcionários da Unimed Federação Minas viabilizou 
a compra de 1.030 máscaras faciais. A distribuição do material ficou a cargo dos respecti-
vos líderes comunitários. Dessa forma, a mensagem sobre a importância de se proteger do 
contágio da Covid-19 se espalhou nas comunidades assistidas. 

Amenizando as desigualdades

O Dia C transformou a realidade dos moradores da comunidade do bairro Jardim Alvora-
da/Maracanã, na periferia de Uberaba. A ação intercooperativa da Unimed Uberaba, Sicoob 
Credimed, Uniodonto Uberaba, Unicred Progresso, Sicoob Credileite e Sicoob Credicopa 
promoveu a arrecadação de duas toneladas de alimentos em prol de mais de 150 famílias.

O projeto cumpriu todos os protocolos sanitários em relação à pandemia e, por isso, teve 
o apoio de apenas 10 voluntários. O balanço de pessoas que receberam os donativos, no 
entanto, foi amplo e alcançou 500 pessoas. Para ajudar na prevenção contra o Covid-19, 
os voluntários providenciaram ainda 250 itens de higiene pessoal, que foram cedidos às 
mesmas famílias, o que complementou essa relevante iniciativa de suporte social. 

UNIMED FEDERAÇÃO MINAS
UNIMED UBERABA
SICOOB CREDIMED
UNIODONTO UBERABA

UNICRED PROGRESSO
SICOOB CREDILEITE
SICOOB CREDICOPA
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Calor humano em tempos de Covid

A Uniodonto Passos realizou uma campanha do agasalho e contou com a adesão da mídia 
local e engajamento nas redes sociais. Cientes do tamanho do desafio em fazer a ação social 
sem aglomeração, 15 voluntários se organizaram e alcançaram 2 mil peças de agasalhos, 
o que totalizou 494 quilos de roupas. Além dos cooperados e funcionários da Uniodonto, 
também foram parceiras da atividade algumas empresas locais. Antes de ser direcionado 
às entidades beneficiadas, todo o material, composto por roupas, cobertores e calçados, 
foi higienizado pela Washtec Lavanderia.

Ao todo, 400 pessoas, em três cidades, foram beneficiadas. Em Itaú de Minas, os atendidos 
foram famílias carentes. O Albergue Noturno e o Varal Solidário foram as instituições aju-
dadas em São Sebastião do Paraíso. Em Passos, as entidades que ganharam os agasalhos 
foram Apae, Lar São Vicente de Paulo, Associação Assistencial Cantina da Dona Bernadete, 
Albergue Santo Agostinho, Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicos de Passos e Região, 
Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e abrigo institucional da prefeitura, além 
da população em situação de rua. 

Plantando soluções

As famílias que moram no Assentamento Pastorinhas, em Brumadinho, vivem do cultivo de 
hortaliças, legumes e frutas plantados ali mesmo. A venda dos produtos em feiras é par-
te importante do sustento dessa comunidade, mas todo o comércio ficou comprometido 
com a pandemia do coronavírus. Por isso, o Sicoob Centro-Oeste consolidou uma parceria 
com o Sistema Ocemg e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vege-
tal (Sindiveg) para viabilizar a doação de insumos agrícolas que serão úteis na retomada do 
cultivo dos alimentos.

Oito voluntários encaminharam às famílias 500 quilos de torta de mamona (adubo orgâni-
co feito da extração do óleo de semente da mamoneira), 495 quilos de substrato orgânico, 
500 quilos de farinha de osso e 600 quilos de esterco. Para garantir a proteção sanitária 
dessas famílias, também foram enviados 104 litros de álcool em gel e 203 máscaras faciais 
com o intuito de resguardar a saúde dos 82 beneficiados.

UNIODONTO PASSOS SICOOB CENTRO-OESTE
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Alimentação e sorrisos em dia

O Lar da Criança Feliz, situado em Poços de Caldas, acolhe crianças em situação de vulne-
rabilidade social. A entidade também promove atividades no contraturno escolar para 120 
jovens e tem a Uniodonto Poços de Caldas como parceira constante. Há anos a coopera-
tiva mantém no local um consultório com profissional e insumos para acompanhamento 
odontológico.

Mas os 15 voluntários do projeto sabiam que cuidar dos dentes não era suficiente em tem-
pos de pandemia. Por isso, a cooperativa mobilizou seus colaboradores a participarem de 
uma exitosa campanha de arrecadação. Para renovar os estoques de alimentos da enti-
dade, foram enviados 1.200 litros de leite integral, 180 frascos de álcool em gel, 60 unida-
des de sabonete líquido, além de 300 kits com escova, fio dental e pasta de dente para as 
crianças.

Proteção individual e coletiva

O Sicoob Credirama dedicou o Dia C a ajudar instituições que, especialmente no período 
de pandemia, enfrentavam desafios para conseguir manter o ritmo de doações. Por isso, a 
cooperativa, com o apoio de 80 voluntários, encaminhou 6 mil máscaras a pessoas atendi-
das em entidades sociais locais. 

O item de proteção também foi disponibilizado nas agências. Cada pessoa teve direito a 
pegar duas unidades. As instituições filantrópicas atendidas foram Lar dos Velhinhos Dona 
Maria Abadia, Abrigo ao Idoso Sol Nascente, Apae e Associação dos Vicentinos, todas lo-
calizadas em Iturama. No município de Limeira do Oeste, o destinatário foi o Lar São Pedro, 
enquanto a Paróquia Nossa Senhora Aparecida foi beneficiada em União de Minas. Cerca 
de 3 mil pessoas receberam as doações feitas com recursos próprios da cooperativa.

UNIODONTO POÇOS DE CALDAS SICOOB CREDIRAMA
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Arrecadação sem aglomeração

O Sicoob Frutal promoveu uma campanha de arrecadação financeira por meio de transfe-
rências bancárias. Sorteios de brindes serviram como incentivo para colaboradores ade-
rirem à ação solidária. Ao final da campanha, foi contabilizada a quantia de R$ 2.330,00. 
A cooperativa já estava sensibilizada com as histórias que chegavam sobre famílias que 
foram alvo do desemprego e consequentes dificuldades financeiras. Até mesmo a alimen-
tação de algumas delas estava comprometida. Diante desse cenário, reverteu os valores 
arrecadados em cestas básicas em prol de 100 pessoas.

Foram 23 voluntários envolvidos, entre professores de escolas municipais e gerentes dos 
Postos de Atendimento, que mapearam quais eram as famílias com necessidades mais ur-
gentes. Foi o ponto de partida para que as doações chegassem às 33 famílias beneficiadas 
nas cidades de Frutal, Pirajuba, Fronteira e Comendador Gomes.

Convergência e benevolência

Os Postos de Atendimento nas cidades de Muriaé, Viçosa, Visconde do Rio Branco e Juiz 
de Fora foram pontos de convergência para a ação de arrecadação e doações organizada 
pelo Sicoob Uni Sudeste, que possui matriz em Ubá. Os 93 voluntários participantes se de-
dicaram ao recebimento e logística dos alimentos que chegaram durante a campanha. Ao 
longo do mês de julho, 1.366 quilos de alimentos foram angariados.

Com a iniciativa, 210 pessoas foram beneficiadas, entre crianças, adultos e idosos, acolhi-
dos nas seguintes entidades: Comunidade São José Operário (Muriaé), Sociedade de São 
Vicente de Paulo (Viçosa), Creche São Francisco e Creche Santa Clara (Visconde do Rio 
Branco) e Sociedade Beneficente Sopa dos Pobres (Juiz de Fora). 

SICOOB FRUTAL SICOOB UNI SUDESTE
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Arraial com os idosos

Os colaboradores do Sicoob Credisete foram responsáveis pela realização de um arraial 
para ajudar a Associação São Vicente de Paulo (Vila Vicentina), em Sete Lagoas. A iniciativa 
contou com comidas típicas e distribuição de cocadas e pés-de-moleque. As roupas com 
temas juninos usadas pelos participantes deram ao evento um colorido especial.

Além disso, 142 colaboradores voluntários redigiram cartas com mensagens positivas e 
enviaram aos 96 idosos abrigados na instituição. Muitos desses senhores e senhoras há 
tempos vivem distantes de seus familiares. Por isso, a ideia foi oferecer conforto emocional 
em função do isolamento e do distanciamento social. As correspondências foram acom-
panhadas de kits de higiene compostos por sabonete, lenço umedecido, pasta e escova de 
dentes, pente, creme corporal e brilho labial.

Força tarefa pela vida 

O Sicoob Jus-MP, atento às demandas sociais, decidiu ajudar o Lar Teresa de Jesus, que 
atende a 200 pessoas. A entidade filantrópica acolhe pacientes e acompanhantes em tra-
tamento de câncer e doenças crônicas na rede hospitalar de Belo Horizonte.

A cooperativa mobilizou 50 voluntários que, juntos, conseguiram arrecadar e doar ao local 
320 máscaras, 20 litros de álcool em gel, 20 litros de cloro, 8 caixas de luvas tamanho M, 
50 unidades de copo descartável 200ml e 20 unidades de papel higiênico.

SICOOB CREDISETE SICOOB JUS-MP
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Auxílio emergencial

A Coopifor, de Belo Horizonte, se propôs a auxiliar os próprios cooperados no período de 
pandemia em função da redução nas atividades de trabalho registradas com o isolamento 
social. Com recursos do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (Fates), foi dis-
ponibilizada uma verba para socorrer as famílias dos 70 cooperados. 

O mecanismo possibilitou o repasse de R$ 400 mensais a cada cooperado. O auxílio foi 
efetuado mensalmente no período de abril a agosto. A operação foi organizada por três 
voluntários. Conforme estabelecido previamente, com o dinheiro era permitida a compra 
de cestas básicas, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza.

Valores cooperativos

A Mitra Diocesana teve papel importante na ação desenvolvida pela Unimed Patos de Mi-
nas. Coube à entidade religiosa a responsabilidade de distribuição das 700 cestas básicas 
doadas pela cooperativa. Além de famílias carentes previamente cadastradas pela igre-
ja católica, também foram contempladas 14 entidades beneficentes do munícipio. Outras 
200 cestas foram repassadas a instituições sociais das cidades de Vazante, Carmo do Pa-
ranaíba, Rio Paranaíba e São Gotardo. O fluxo de doação de cestas básicas seguiu com a 
participação dos funcionários, que se mobilizaram e conseguiram mais 32 unidades. Os 
alimentos foram entregues à Casa da Acolhida e ao Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo.

Além desse apoio alimentar, a sociedade local recebeu 10 mil máscaras faciais de tecido. 
Em paralelo, foi realizada uma campanha junto aos colaboradores, com boa adesão, para 
que doassem parte do imposto de renda ao Fundo da Infância e Adolescência – FIA. Por 
fim, uma doação de agasalhos foi destinada especificamente ao Lar Vicentino Padre Alaor, 
que recebeu 400 peças cedidas pela cooperativa e seus funcionários. As ações beneficia-
ram 5 mil pessoas e contaram com a participação de 100 voluntários.

COOPIFOR UNIMED PATOS DE MINAS
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Contra a desigualdade e o coronavírus

O Sicoob Nossacoop realizou três ações. Na primeira, distribuiu 75 cobertores para mora-
dores em situação de rua em Belo Horizonte e outros 70 foram enviados para São Sebas-
tião do Maranhão. A iniciativa contou com o apoio de 60 voluntários na logística, benefi-
ciando 145 pessoas. Outra ação da cooperativa aconteceu nos bairros Ribeiro de Abreu e 
Paulo VI, periferia de BH, onde crianças de 0 a 7 anos com quadro de desnutrição infantil 
são atendidas pelo projeto Dona de Leite. Com a participação de seis voluntários, a coope-
rativa doou 45 cestas básicas para o local que atende a 200 crianças.

No município de Florestal, o Sicoob Nossacoop ofereceu máscaras faciais aos agentes de 
segurança e comerciantes locais como forma de contribuir na prevenção ao coronavírus. 
Cada pessoa recebeu até três unidades. O balanço final de favorecidos foi de 1.200 pessoas.

Enxergando com o coração 

Um incêndio comprometeu o muro que cercava a Associação dos Deficientes Visuais do 
Triângulo Mineiro (Adevitrim), entidade que faz um importante trabalho de assistência so-
cial em Uberlândia. Ao tomar conhecimento dessa história, as cooperativas Coopbancários 
e Cooperbant se juntaram na campanha “Enxergando com o coração”.

O objetivo era sensibilizar cooperados e comunidade em geral sobre a relevância e urgên-
cia desse apoio. A adesão veio em tempo recorde e reuniu 20 voluntários, contabilizando a 
doação de 4 mil tijolos e 440 pessoas beneficiadas. O cenário de destruição ficou no pas-
sado. Agora a entidade poderá continuar suas atividades em segurança e dar sequência ao 
belo serviço prestado.

SICOOB NOSSACOOP
COOPBANCÁRIOS 
COOPERBANT
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Atenção e cuidado

No Dia C, a Coopebancatre entrou em ação para auxiliar o Lar Ozanan, em Muriaé. A insti-
tuição se mantém graças a doações e o cenário de pandemia ampliou as demandas. Com 
recursos próprios, a cooperativa adquiriu 240 fraldas geriátricas e os 14 voluntários fize-
ram a doação chegar à entidade, levando bem-estar aos 48 internos da instituição. 

O cuidado com os idosos sempre foi ponto de atenção na cooperativa, que ficou ainda mais 
sensibilizada por essas pessoas integram o grupo de risco da Covid-19.

Sempre fazer o bem

O Sicoob Credindaiá promoveu uma live apresentada por Lázaro Camilo, do SBT, com per-
formance dos artistas locais João Paulo Rocha, Anna Kelly, Cleiton Oliveira, Karen Rutielly, 
Fábio PH e banda Tio Boy. Ao longo do evento, o público foi incentivado a fazer doações em 
prol de instituições sociais e famílias carentes da região. O saldo foi de uma tonelada de 
alimentos e cerca de R$12 mil arrecadados. As famílias cadastradas receberam cestas bá-
sicas. O Pavilhão Godofredo de Araújo, que atende idosos, recebeu 60 pacotes de fraldas 
e 400 tubos de álcool em gel, além de apoio financeiro para a implementação de uma sala 
de cinema para os internos. A Apae local foi agraciada com outras 60 cestas, 50 tubos de 
álcool em gel e seis caixas de achocolatado. Dez pacotes de ração foram doados a ativistas 
do direito animal. 

Por fim, a história da pequena Sophia, recém-nascida com complicações de saúde e diag-
nóstico ainda desconhecido, sensibilizou a cooperativa a arcar com todas as despesas mé-
dicas do tratamento da criança. Ao todo, 1500 pessoas foram beneficiadas com as ações 
em Dores do Idaiá, com o apoio de 15 voluntários.

COOPEBANCATRE SICOOB CREDINDAIÁ
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Homenagem aos heróis da saúde

A Coopercam homenageou os profissionais de saúde, heróis no dia a dia. Uma carta foi es-
crita em agradecimento ao incansável trabalho executado por eles e um saboroso café da 
manhã foi oferecido com o apoio de 10 voluntários. Os agentes sanitários também ganha-
ram uma máscara personalizada e um boné.

Foram 60 médicos, enfermeiros e assistentes de saúde da cidade de Campos Gerais bene-
ficiados com a ação, além dos agentes que atuam nas barreiras sanitárias nas entradas da 
cidade. Todos os profissionais contemplados têm atuado diretamente com as demandas 
relacionadas ao coronavírus. 

Cooperar é o melhor caminho

O Sicoob AC Credi distribuiu, em várias cidades, 100 mil máscaras faciais com o objetivo 
de contribuir na prevenção ao coronavírus. Com o apoio de seis voluntários e 11 Postos 
de Atendimento, os itens de proteção chegaram aos municípios de Governador Valadares, 
Aimorés, Belo Oriente, Conselheiro Pena, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Itambacuri, Na-
que, Resplendor e Teófilo Otoni. A cooperativa investiu cerca de R$ 300 mil na iniciativa. A 
maior parte das máscaras foram compradas de microempreendedores da região de Go-
vernador Valadares, auxiliando a movimentar também a economia local.

As redes digitais da cooperativa também foram atualizadas permanentemente com con-
teúdos educativos sobre a Covid-19. Ao longo do mês de julho, o público interno vestiu a 
camisa, literalmente, do Dia C com peças de roupas e frases sobre cooperativismo. Com 
toda essa mobilização, 100 mil pessoas foram beneficiadas diretamente pelo projeto. 

COOPERCAM SICOOB AC CREDI
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Cooperando para educar

O projeto “Cooperando para Educar” do Sicoob Nossacoop buscou fornecer kits escola-
res aos cooperados e seus filhos, além de atender famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Um total de 3.300 kits foram distribuídos. Cada unidade entregue em uma mochila 
onde constavam caderno, borracha, lápis, régua, canetas, entre outros. Os filhos dos coo-
perados receberam o material nas agências da cooperativa. Os demais beneficiados reti-
raram a doação nas sedes das entidades sociais atendidas pela iniciativa. O encantamento 
das crianças carentes ao receber os materiais comoveu os 60 voluntários participantes.

O projeto Dona de Leite, que combate à desnutrição infantil na periferia de Belo Horizonte, 
recebeu 90 kits. A cooperativa complementou a doação enviando 10 pacotes de fraldas 
para crianças fora da idade escolar (0 a 2 anos). Também na capital, as comunidades do 
Morro do Papagaio e Vila Ventosa foram contempladas com 130 e 20 kits escolares res-
pectivamente. Em Mariana, 87 kits foram entregues na Escola Municipal Nossa Senhora das 
Graças. Alunos da Escola Municipal Inácia de Carvalho, em São José da Lapa, ganharam 34 
kits. Outras 30 unidades foram cedidas a pessoas físicas aleatórias indicadas por coope-
rados e colaboradores. A campanha envolveu os Postos de Atendimento de 16 cidades nas 
quais a cooperativa atua. 

Auxílio à saúde pública

O Sicoob Credijequitinhonha aprovou uma robusta contribuição, viabilizada pela diretoria 
executiva e conselhos de administração, para garantir melhorias nas instalações hospita-
lares das cidades da região em que atua. Com o envolvimento de 95 voluntários, a coope-
rativa destinou R$ 100 mil a sete hospitais das cidades de Capelinha, Turmalina, Itamaran-
diba, Minas Novas e Diamantina. A iniciativa beneficia um contingente de 150 mil pessoas.

Cada unidade hospitalar informou suas necessidades mais imediatas e os insumos foram 
adquiridos, dando aos estabelecimentos melhores condições de atender aos moradores 
dessas localidades, principalmente numa época em que as demandas por saúde pública 
aumentaram consideravelmente.

SICOOB NOSSACOP SICOOB CREDIJEQUITINHONHA
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Multiplicando resultados  

Para ajudar no enfrentamento à Covid-19, o Sicoob Centro-Oeste acionou a rede empre-
sarial local e entidades representativas. Essa confluência de esforços viabilizou uma arre-
cadação de R$ 2,5 milhões, somados os recursos em dinheiro, os equipamentos e insumos. 
O montante foi destinado para implementação de melhorias no Hospital de Itaúna.

Em outra frente igualmente vigorosa, a cooperativa sugeriu aos cooperados que efetuas-
sem doações às unidades hospitalares utilizando a verba oriunda do programa de partici-
pação nos resultados positivos da entidade. Bons frutos foram colhidos com a ideia. Por 
meio dela, foi possível doar a quantia de R$ 29.866,93 ao Hospital Manoel Gonçalves de 
Itaúna, R$ 11.510,53 à Santa Casa de Caridade de Formiga, e R$ 1.590,65 ao Fundo Muni-
cipal de Saúde de Brumadinho. Um total de 300 pessoas foram alcançadas pelo projeto 
intitulado “Sua sobra solidária – Doar para Salvar”. O número de voluntários chegou a 140.

Coletividade que promove mudanças

Celebrando além do Dia C seus 39 anos de atuação, a Sicredi Espumoso RS/MG marcou 
o período convocando os colaboradores para uma campanha de arrecadação em prol de 
entidades filantrópicas. A cooperativa também contribuiu e a junção de esforços propor-
cionou melhorias no cotidiano de 283 pessoas. A iniciativa solidária foi incorporada pelo 
trabalho de 19 voluntários.

Com os valores arrecadados foram adquiridos itens que estavam em falta nas instituições 
sociais acolhidas pelo projeto. Os nove Postos de Atendimento, sendo seis no Rio Grande 
do Sul e três em Minas, mapearam as entidades e comunidades beneficiadas. Na cidade de 
Boa Esperança, a entidade Viva Vida, que atende pessoas com câncer, recebeu produtos de 
higiene. Materiais de limpeza, como detergente, papel toalha e desinfetante, foram cedidos 
à Apae de Campos Gerais. Em Elói Mendes, o Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) foi beneficiado com a doação de 30 cobertores, material que foi repassado a famílias 
carentes do município.

SICOOB CENTRO-OESTE SICREDI ESPUMOSO RS/MG
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Solidariedade que emociona

A Coopresa, de Lagoa Santa, atenta às dificuldades geradas pelo cenário pandêmico e de 
isolamento social, agiu rápido e propôs uma alternativa que garantisse, mesmo que tem-
porariamente, o alimento na mesa de seus cooperados. Com o Dia C, a cooperativa viu o 
momento oportuno e o caminho para renegociações de salários com contratantes. Em 
meio à preocupação e com vontade de fazer além para os seus, veio a boa notícia.

A cooperativa conseguiu o ressarcimento de tarifas bancárias cobradas incorretamente. 
Com o valor recebido foram compradas cestas básicas doadas a 60 cooperados. Ao re-
ceberem os alimentos, eles se emocionaram. Alguns optaram por doar suas cestas para 
igrejas e famílias da região de Lagoa Santa. Tudo isso graças à atuação de seis voluntários.   

Cooperação contagiante

As mídias sociais foram a ferramenta ideal para ajudar o Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG a 
sensibilizar a população de Extrema para a campanha de arrecadação de donativos em prol 
do Asilo São Vicente de Paula. A entidade sofria com falta de itens de higiene pessoal.

Cartazes foram afixados em pontos de atendimento de parceiros, trabalho complementa-
do pela divulgação feita na rádio e jornal locais. Não somente os oito voluntários e os 80 
idosos beneficiados, mas toda a comunidade local comemorou o alcance das 1.000 fraldas 
geriátricas angariadas.

COOPRESA SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG

DIA DE COOPERAR 2020 | sistema OCEMG 113



Ação coletiva pelo bem

O Dia de Cooperar do Sicredi das Culturas RS/MG foi marcado por uma ação construída 
a muitas mãos. Em São Sebastião do Paraíso, uma parceria com empresas da região, que 
disponibilizaram caixas de coletas em seus estabelecimentos, viabilizou o somatório de 
852,5 quilos de alimentos arrecadados, mais 600 litros de leite, 720 produtos de higiene e 
310 itens de limpeza, além de mantas, cobertores, jogos de lençol e toalhas de banho. 

Em sua primeira participação no Dia C, a cooperativa recebeu a ajuda de 20 voluntários. 
E o resultado foi que os donativos seguiram em benefício de 120 pacientes atendidos na 
Chácara Pedacinho do Céu, que presta atendimento a pessoas que sofrem de alcoolismo, 
além do Hospital Gedor Silveira. 

Doe leite, doe amor

O leite consiste em um dos alimentos mais nutritivos que existem e para muitas famílias 
esse alimento nem sempre está disponível. Sabendo disso, as cooperativas parceiras do 
Dia C criaram a campanha “Doe leite, doe amor”.

Famílias carentes de Santa Rita do Sapucaí receberam a doação de 2.160 litros de leite, 
graças à responsabilidade assumida pelas cooperativas Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, 
Sicoob Credivass, Sicoob Copermec e CooperRita, que organizaram a arrecadação e acio-
naram parceiros. As plataformas digitais, divulgação na rádio e cartazes nos pontos de 
coleta ajudaram a alcançar os resultados junto à comunidade. A dedicação de oito volun-
tários viabilizou o apoio destinado a 462 pessoas.

SICREDI DAS CULTURAS RS/MG
SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
SICOOB CREDIVASS
SICOOB COPERMEC
COOPERRITA
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O poder da cooperação

Na semana anterior à data em que é celebrado o Dia C, os colaboradores do Sicredi Sul 
Minas RS/MG promoveram uma grande campanha de arrecadação de donativos. Partici-
param os funcionários dos Postos de Atendimento situados nos municípios de Pimenta, 
Piumhi e Santo Antônio do Monte.

A resposta das equipes foi incrivelmente positiva – 134 voluntários fizeram doações, o que 
viabilizou o saldo de mais de uma tonelada de alimentos, além de produtos de higiene e lim-
peza, como detergente, creme dental, fraldas, desinfetante, desodorante e papel higiênico. 
As doações contemplaram 500 beneficiados, pessoas atendidas em entidades sociais ou 
pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade das cidades citadas.

Prevenção é cuidado

A Unimed Norte de Minas somou esforços para enfrentar a pandemia de Covid-19 em Mon-
tes Claros e promoveu a doação de 15 mil máscaras de tecido aos moradores do município. 
A aquisição do material foi efetuada com recursos próprios da cooperativa e a distribuição 
aconteceu em semáforos da cidade, junto aos ocupantes de veículos em trânsito, de forma 
a garantir o distanciamento social e evitar a disseminação do coronavírus.

Realizado com a participação de 25 voluntários, o trabalho foi complementado com a dis-
tribuição de um panfleto com informações sobre prevenção contra o vírus.

SICREDI SUL MINAS RS/MG UNIMED NORTE DE MINAS
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Espírito cooperativo

A Capebe promoveu uma campanha para arrecadação de roupas, sapatos, alimentos não 
perecíveis e cobertores em prol de famílias carentes de Boa Esperança cadastradas no 
Centro de Referência de Assistência Social, Serviço de Obras Sociais de Boa Esperança e 
Associação dos Moradores de Boa Esperança. A ação beneficiou 486 pessoas em situação 
de vulnerabilidade social.

Com a ajuda de 30 voluntários, foram arrecadadas 597 peças de roupas diversas, 44 uni-
dades de cobertores e roupas de cama, 52 unidades de acessórios e sapatos, 102 cestas 
básicas e 250 litros de leite, que abasteceram as entidades reconhecidamente atuantes no 
atendimento às famílias.

Voluntariado e solidariedade

Em 2020, o Sicoob Credinor ampliou o número de ações de voluntariado e solidariedade, 
beneficiando 800 pessoas da comunidade local. A cooperativa mobilizou 229 voluntários e 
os Postos de Atendimento de Montes Claros, Bocaiúva, Coração de Jesus, Januária, Ver-
delândia, Corinto, Lagoa dos Patos, Icaraí de Minas, Francisco Sá, Capitão Enéas, Salinas, 
Augusto de Lima, Buenópolis, Taiobeiras, Glaucilândia e São João do Paraíso para o recebi-
mento de doações. A campanha foi divulgada no lançamento do Dia C 2020, durante uma 
live em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros, com diversas 
atrações artísticas.

A iniciativa arrecadou três toneladas de alimentos em prol de mais de 200 famílias. Como a 
cooperativa recebeu doações em dinheiro, R$ 80 mil foram usados para a compra de equi-
pamentos para o tratamento de pacientes oncológicos da Santa Casa de Montes Claros. 
Foram investidos ainda R$ 20 mil em insumos, reagentes e pesquisas junto à Universidade 
Estadual de Montes Claros para o enfrentamento à pandemia.

CAPEBE SICOOB CREDINOR
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Doar faz bem 

O Sicoob Credimata mobilizou seus Postos de Atendimento nas cidades de Além Paraí-
ba, Bicas, Senador Cortes, Juiz de Fora, Sapucaí-Mirim, Volta Grande, Itamarati de Minas, 
Santo Antônio do Aventureiro, Descoberto, São João Nepomuceno, Mar de Espanha, Leo-
poldina e Pirapetinga em uma grande campanha de doação de sangue. A iniciativa buscou 
abastecer o banco de sangue de São João Nepomuceno e beneficiou 396 pessoas.

No total, 116 voluntários se disponibilizaram a participar da ação. Todos receberam uma 
camisa personalizada do Dia C e os custos com o deslocamento ficaram por conta da co-
operativa.

Ajudar, informar e prevenir

A Cooprata fez o levantamento de famílias carentes na cidade de São Domingos do Prata 
e aproveitou o Dia de Cooperar para desenvolver uma ação com foco no atendimento de 
necessidades básicas de 500 pessoas carentes, impactadas diretamente pela crise econô-
mica causada pela pandemia.

A cooperativa mobilizou 16 voluntários que divulgaram para a comunidade a importância 
dos cuidados com higiene pessoal e com as medidas de prevenção contra a Covid-19. No 
Dia C, representantes da Cooprata visitaram os bairros Boas Novas e Bexiga para distri-
buir 500 máscaras de proteção, cerca de mil litros de leite e panfletos informativos sobre 
a doença.

SICOOB CREDIMATA COOPRATA
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Estreia em grande estilo

A Coopercerrado participou, pela primeira vez, do Dia de Cooperar. E logo na estreia, pro-
moveu a campanha Cooperando com os produtores, que beneficiou 22 famílias de associa-
dos do distrito de São José da Lagoa, em Curvelo, a partir da doação de 66 cestas básicas 
oriundas de um projeto do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vege-
tal (Sindiveg). A iniciativa contou com a participação de quatro voluntários. 

Os beneficiados foram impactados pela pandemia e experimentaram muita dificuldade na 
venda de seus produtos. A participação da cooperativa foi motivada pelo Sistema Ocemg, 
que fez o primeiro contato de incentivo. Posteriormente, o Sindiveg entrou no circuito com 
a proposta de ceder as cestas básicas. 

Cestas de esperança

A Cooafa/MG beneficiou 101 pessoas no Dia C por meio da distribuição de 130 cestas bási-
cas oriundas de um projeto capitaneado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 
Para Defesa Vegetal (Sindiveg) com apoio do Sistema Ocemg. Os donativos chegaram em 
boa hora para famílias carentes de Montes Claros e distritos rurais de Tiririca, Marcela, Sa-
mambaia, Mangarito, Andrequicé, Nova Esperança, Poço Novo e Mucambo Firme, no Norte 
de Minas.

Para a concretização da ação, cinco voluntários contribuíram com a logística e entrega 
das cestas. A cooperativa disponibilizou veículo e combustível para a entrega dos kits de 
alimentos nas casas das famílias beneficiadas para evitar aglomeração. 

COOPERCERRADO COOAFA/MG
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Entretenimento solidário

Cerca de uma tonelada de alimentos foi arrecadada pela Unicred Aliança com o apoio de 
seus Postos de Atendimentos nas cidades de Uberlândia, Araguari, Nova Serrana, Bom 
Despacho, São Lourenço, Caxambu, Três Corações, Monte Carmelo e Belo Horizonte. Uma 
live com o cantor Gutto Silva incentivou as doações que totalizaram 60 cestas básicas dis-
tribuídas para as instituições Metástase do Amor, Associação dos Doadores de Sangue de 
Bom Despacho e Fazendinha de Recuperação Masculina. A Associação de Deficientes de 
Bom Despacho recebeu ainda a quantia de R$ 1.212,00. Produtos de limpeza também foram 
encaminhados a essas instituições. A iniciativa contou com a parceria do Sicoob Credesp, 
Sicoob Credibom, Cooperbom e CDL/Acibom.

Além de Bom Despacho, as ações atenderam a outros municípios. Em Três Corações, uma 
live com uma banda local arrecadou 22 cestas básicas. Os donativos foram encaminha-
dos à Associação de Diabéticos de Três Corações. Em São Lourenço, 500 cestas básicas 
foram angariadas graças a uma mobilização realizada no Supermercado Gomes, além de 
campanha nas redes sociais. Os alimentos foram doados à Apae do município. Na cidade 
de Uberlândia, uma parceria com o Hospital Santa Genoveva resultou na doação de seis 
camas de metal ao Asilo São Lucas. Ao todo, 90 voluntários foram envolvidos e mil pessoas 
beneficiadas com as ações.

Todos pela vida

A pandemia impactou sobremaneira as unidades hospitalares, especialmente em cidades 
de menor porte. Nos municípios de Tiros e Matutina não foi diferente e, além da inexistên-
cia de leitos de UTI nos hospitais, não havia também respiradores, o que obrigava o deslo-
camento de pacientes até outras cidades. Uma doação feita pelo Sicoob Creditiros contri-
buiu para solucionar o problema. 

A cooperativa investiu R$ 130 mil na compra de um respirador para os hospitais das duas 
cidades. Ao todo, foram positivamente impactados 10.632 moradores. A ação teve a par-
ticipação de 43 voluntários. O equipamento, que é portátil, possibilita ainda sua utilização 
em ambulâncias quando necessário o percurso até outra unidade hospitalar para atendi-
mento de casos graves.

UNICRED ALIANÇA SICOOB CREDITIROS
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Atenção, carinho e informação 

O Dia de Cooperar da Coovall, de Belo Horizonte, foi em prol da Legião da Boa Vontade 
(LBV). A instituição fez um pedido à cooperativa para a realização de uma palestra sobre 
gestão financeira para as idosas atendidas no local durante a programação de março, mês 
dedicado às mulheres.

A iniciativa mobilizou um voluntário que formatou o conteúdo e ministrou a palestra para 
um grupo de 30 pessoas. Embora o evento tenha sido organizado para as mulheres, com o 
título de ‘Como organizar as finanças sem descer do salto!’, alguns homens também par-
ticiparam do encontro. A palestra trabalhou a autoestima dos participantes para além da 
necessidade do consumo.

Cooperação e transformação

Os colaboradores do Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG promoveram uma ação 
voltada para crianças em Juiz de Fora e Barbacena. Foram 19 voluntários envolvidos em 
dois projetos. O primeiro, intitulado “Faça uma criança feliz e arrecade sorrisos”, promoveu 
a doação de brinquedos, roupas, alimentos e produtos de higiene para a Casa de Acolhi-
mento Estância Juvenil, em Juiz de Fora, que recebe crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar como medida protetiva.

Em Barbacena, foi realizada a distribuição de 25 cestas básicas para famílias que possuem 
crianças cadastradas na Sociedade São Miguel Arcanjo, que também presta assistência a 
crianças e adolescentes. Ao todo, 30 pessoas foram beneficiadas pela cooperativa. 

COOVALL SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG
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Cooperativismo que salva vidas

A pandemia ocasionou uma enorme baixa nos estoques de sangue dos hospitais, o que 
causou preocupação junto às equipes médicas, visto que a demanda hospitalar foi em sen-
tido contrário, crescendo substancialmente no período.

O cenário levou o Sicoob Credicom a promover uma campanha de doação de sangue jun-
to aos colaboradores justamente com o objetivo de suprir a demanda. Uma estrutura foi 
montada na sede da cooperativa, situada em Belo Horizonte, e a adesão foi instantânea. 
Diversos colaboradores manifestaram interesse em doar. Os 55 voluntários envolvidos re-
novaram os estoques de sangue do Hemominas e beneficiaram 215 pessoas.

SICOOB CREDICOM

Divulgação do Bem

O Sicoob Credimonte promoveu a “Live do Bem”, com show da dupla Marlon e Meiron, na-
turais de Santo Antônio do Monte. Nos intervalos do evento, foram enviados vídeos de 
instituições parceiras apoiadas pela cooperativa, com relatos sobre projetos e desafios, 
como: Apae, Núcleo do Câncer, Lar Vicentino, Associação Viver para Valer, Abrigo Casa da 
Restauração, Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis e Lira Monsenhor Otaviano. 
Com a divulgação das atividades das instituições, foram beneficiadas 5 mil pessoas nas 
cidades de atuação da cooperativa.

A realização da live envolveu a matriz, em Santo Antônio de Monte, e os Postos de Aten-
dimento de Pedra do Indaiá, Camacho e Belo Horizonte. Com a participação de 10 volun-
tários, a live obteve 1.353 visualizações durante a transmissão ao vivo nas redes sociais da 
cooperativa. 

SICOOB CREDIMONTE
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Ação e proteção

Em Dores do Indaiá, a ação do Sicoob Coopcredi foi rápida para ajudar a população a se 
proteger do coronavírus. Alimentos e máscaras faciais foram viabilizados por meio da mo-
bilização de 30 voluntários, suprindo a demanda da comunidade. Após mapeamento prévio, 
a estratégia elaborada pela equipe foi acionar a rede de parceiros, formada por supermer-
cados e mercearias da cidade, organizando pontos de coleta de alimentos. 

A população foi convidada a fazer doações, o que resultou na arrecadação de seis cestas 
básicas e 113 quilos de alimentos, tudo devidamente repassado ao Cras da cidade, entidade 
que atende a famílias carentes. Foram confeccionadas 16 mil máscaras faciais. Com isso, o 
impacto da ação alcançou um contingente aproximado de 12 mil pessoas.

SICOOB COOPCREDI 
COMADI

Atenção e cuidado

A Unimed Poços de Caldas contribuiu nas ações municipais de enfrentamento à Covid-19, 
com um projeto direcionado especialmente para a população em situação de rua. A ação 
foi definida em conjunto com a Secretaria Municipal de Promoção Social e a cooperativa 
iniciou os trabalhos com foco na higiene e limpeza das casas que fazem o acolhimento e 
abrigo de 230 pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social do município.

As entidades beneficiadas com o projeto foram a Casa de Passagem Trilhar, Abrigo Casa 
Viva, Casa de Passagem Travessia e Pronto Socorro Jaques. No total, 400 litros de água 
sanitária foram arrecadados, 200 litros de detergente, 400 unidades de sabão em barra, 
400 sabonetes, 200 frascos de álcool gel e 800 unidades de papel higiênico. Para a reali-
zação do projeto, a cooperativa contou com o apoio de 50 voluntários.

UNIMED POÇOS DE CALDAS
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Lição de vida que corre nas veias

Nesta época de pandemia, os bancos de sangue ficaram esvaziados devido ao isolamento 
social. Em sentindo contrário, a busca por sangue para pacientes em tratamento aumen-
tou consideravelmente nas unidades hospitalares.

Convencer a comunidade a doar sangue passou a ser o objetivo de uma força-tarefa que 
contou com a participação das cooperativas Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, Coopama, 
Sicoob Copermec e Unimed Sul Mineira. Elas pediram aos colaboradores que fizessem a 
doação de sangue. A motivação de 20 voluntários que aceitaram a empreitada reverbe-
rou positivamente na vida de 100 beneficiados que residem nas cidades de Pouso Alegre e 
Cambuí. As doações foram encaminhadas ao banco de sangue Hemominas – Unidade Re-
gional Pouso Alegre.

SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG 
COOPAMA
SICOOB COPERMEC
UNIMED SUL MINEIRA
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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 82

CCPR/MG
Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 97
Belo Horizonte
Ramo Agropecuário
(31) 3249-3840
(31) 3249-3912

Veja página 95 

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

Veja página 18

COAGRIL
Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda
Registro Ocemg: 582
Unaí
Ramo Agropecuário
(38) 2102-2249
www.coagril.coop.br

Veja página 92 

COAPA
Cooperativa Agropecuária, Industrial e de Consumo de Paraopeba Ltda
Registro Ocemg: 201
Paraopeba
Ramo Agropecuário
(31) 3714-1595
(31) 3714-1598
www.coapamg.com.br

Veja página 100 

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 92

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

Veja página 45

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 88

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 18, 95

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

Veja página 23

cooperativas
participantes

AGROPECUÁRIA

AURORA ALIMENTOS
Cooperativa Central Aurora Alimentos
Registro Ocemg: 1949
Betim
Ramo Agropecuário
(31) 3328-7400
(49) 3321-3000
www.auroraalimentos.com.br

Veja página 18 

CALP
Cooperativa Agropecuária de Lagoa da Prata Ltda
Registro Ocemg: 250
Lagoa da Prata
Ramo Agropecuário
(37) 3261-4506

Veja página 87

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

Veja página 59

CAPEBE
Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda
Registro Ocemg: 59
Boa Esperança
Ramo Agropecuário
(35) 3851-6465
(35) 3851-9500
(35) 3851-9501
www.capebe.coop.br

Veja página 116

CAPUL
Cooperativa Agropecuária de Unaí Ltda
Registro Ocemg: 261
Unaí
Ramo Agropecuário
(38) 2102-5100
(38) 2102-5106
www.capul.coop.br

Veja página 44

CARMOCER
Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado da 
Região de Carmo do Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 1989
Carmo do Paranaíba
Ramo Agropecuário
(34) 3851-2995
www.facebook.com/cooperativa.carmocer

Veja página 82
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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 23

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 122

CONAP
Cooperativa Nacional de Apicultura Ltda
Registro Ocemg: 884
Nova Lima
Ramo Agropecuário
www.conap.cooperado.br

Veja página 18, 89

COOAFA/MG
Cooperativa de Alimentos dos Agricultores e 
Agricultoras Familiares Rurais de Minas Gerais 
Registro Ocemg: 2235
Montes Claros 
Ramo Agropecuário

Veja página 118

COOCACER ARAGUARI
Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Araguari Ltda
Registro Ocemg: 955
Araguari
Ramo Agropecuário
(34) 3242-6900
(34) 3432-4993
www.coocaceraraguari.com.br

Veja página 93

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

Veja página 24

COOLVAM
Cooperativa de Laticínios do Vale do Mucuri Ltda
Registro Ocemg: 82
Carlos Chagas
Ramo Agropecuário
(33) 3624-1422
(33) 3624-1423
www.mucurilaticinios.com.br

Veja página 52

COOMAP
Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu Ltda
Registro Ocemg: 284
Paraguaçu
Ramo Agropecuário
(35) 3267-1297
(35) 3267-1735
(35) 3267-4600
www.coomap.com.br

Veja página 46

COOPACER
Cooperativa de Agronegócios do Cerrado Brasileiro Ltda
Registro Ocemg: 1804
São Gotardo
Ramo Agropecuário
(34) 3671-3599
(34) 3671-3034
www.coopacer.com.br

Veja página 87

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

Veja página 18, 87, 99

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

Veja página 34, 123

COOPATOS
Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda
Registro Ocemg: 295
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-8000
(34) 3818-8094
www.coopatos.com.br

Veja página 47, 71

COOPEL
Cooperativa Agro-Pecuária de Pompéu Ltda
Registro Ocemg: 137
Pompéu
Ramo Agropecuário
(37) 3523-4903
(37) 3523-4900
www.cooperativadepompeu.com.br

Veja página 51

COOPERABAETÉ
Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
Registro Ocemg: 31
Abaeté
Ramo Agropecuário
(37) 3541-6400
www.cooperabaete.com.br

Veja página 48

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

Veja página 48, 53, 119

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 26, 110

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

Veja página 34

COOPERCERRADO
Cooperativa dos Produtores Rurais da Agricultura 
Familiar do Cerrado Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 2149
Curvelo
Ramo Agropecuário

Veja página 118

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 23

COOPERPRATA
Cooperativa dos Produtores de Leite de Lagoa da Prata Ltda
Registro Ocemg: 1915
Lagoa da Prata
Ramo Agropecuário
(37) 3261-6971
(37) 9841-1412
(37) 3261-4200

Veja página 87
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COOPER-RITA
Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda
Registro Ocemg: 35
Santa Rita do Sapucaí
Ramo Agropecuário
(35) 3473-3500
(35) 3473-3510
(35) 3473-3725
www.cooperrita.com.br

Veja página 27

COOPERSERRO
Cooperativa dos Produtores Rurais do Serro Ltda
Registro Ocemg: 106
Serro
Ramo Agropecuário
(38) 3541-1001
(38) 9689-4954
(38) 9930-5792
www.cooperserro.com.br

Veja página 28

COOPERVAP 
Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu 
Registro Ocemg: 15
Paracatu 
Ramo Agropecuário 
(38) 3679-8900
(38) 3671-3466
www.coopervap.com.br

Veja página 89

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 18, 29 

COOPES
Cooperativa dos Produtores de Leite de Esmeraldas Ltda
Registro Ocemg: 232
Esmeraldas 
Ramo Agropecuário 
(31) 3538-1542
(31) 3528-1202
www.coopes.com.br

Veja página 98 

COOPFAM
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região Ltda
Registro Ocemg: 1660
Poço Fundo
Ramo Agropecuário
(35) 3283-1055
www.coopfam.com.br

Veja página 18

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

Veja página 117

COOXUPÉ
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda
Registro Ocemg: 84
Guaxupé
Ramo Agropecuário
(35) 3696-1000
(35) 3696-1364
www.cooxupe.com.br

Veja página 18, 30

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 26

EXPOCACCER
Expocaccer Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda
Registro Ocemg: 870
Patrocínio
Ramo Agropecuário
(34) 3839-9300
www.expocaccer.com.br

Veja página 50

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

Veja página 51 

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

Veja página 18, 51, 72

MONTECCER
Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo Ltda
Registro Ocemg: 1483
Monte Carmelo
Ramo Agropecuário
(34) 3842-4590
(34) 9927-0545

Veja página 79

SUINCO
Cooperativa de Suinocultores Ltda
Registro Ocemg: 1778
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3826-1200
(34) 3822-3434
www.suinco.com.br

Veja página 41

CONSUMO

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

Veja página 44

CONSUL
Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas Ltda
Registro Ocemg: 50
Ipatinga
Ramo Consumo
(31) 3824-5121
(31) 3824-5127
(31) 3824-5219
www.consulmg.coop.br

Veja página 86

COOMPLETA
Cooperativa Coompleta Ltda
Registro Ocemg: 2013
Contagem
Ramo Consumo
(31) 3326-9123
(31) 3326-9100

Veja página 28

COOPBAN
Cooperativa de Consumo e Serviços dos 
Bancários de Belo Horizonte e Região
Registro Ocemg: 2145
Belo Horizonte
Ramo Consumo
(31) 3242-1627
www.coopban.org.br

Veja página 47
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COOPBANCÁRIOS
Cooperativa de Serviços e Consumo dos 
Bancários de Uberlândia e Região Ltda
Registro Ocemg: 2142
Uberlândia 
Ramo Consumo
(34) 9128-8629
www.coopbancarios.com.br

Veja página 108

COOPCEUG
Cooperativa de Consumo de Eugenópolis
Registro Ocemg: 2226
Eugenópolis
Ramo Consumo

Veja página 24

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

Veja página 82

COOPEROURO
Cooperativa de Consumo dos Moradores da 
Região dos Inconfidentes Ltda
Registro Ocemg: 501
Ouro Preto
Ramo Consumo
(31) 3559-3000
(31) 3559-3003
www.cooperouro.coop.br

Veja página 27

COOPERTRUCK
Cooperativa de Consumo dos Transportadores 
Rodoviários - Coopertruck - Ltda
Registro Ocemg: 1719
Contagem
Ramo Consumo
(31) 3326-9100
(31) 3326-9106
(31) 3326-9121
www.coopertruck.coop.br

Veja página 28

COOPSEDB
Cooperativa de Serviços e Desenvolvimento dos 
Bancários do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Registro Ocemg: 2197
Uberlândia 
Ramo Consumo
(34) 3235-5410

Veja página 96

CRÉDITO

CECREF
Cooperativa de Economia e Ramo 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 45 

CECREM
Cooperativa de Economia e Ramo 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 32

COCBAN
Cooperativa de Economia e Ramo 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 46

COOPER CRED PIF PAF
Cooperativa de Economia e Ramo 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 25

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 108

COOPERTIM
Cooperativa de Ramo Crédito dos Servidores 
Públicos Municipais de Timóteo Ltda
Registro Ocemg: 642
Timóteo
Ramo Crédito
(31) 3847-2000
(31) 9632-0898
www.coopertim.com.br

Veja página 65

COOPOÇOS
Cooperativa de Economia e Ramo 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 49

COOVALL
Cooperativa de Ramo Crédito dos Empregados do 
Grupo Vallourec no Brasil - Coovall Ltda
Registro Ocemg: 110
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3328-2657
(31) 3328-2640
www.vallourec.com/br

Veja página 120

COPREMON
Cooperativa de Economia e Ramo 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 78

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

Veja página 31

CRESOL MINAS
Cooperativa de Ramo Crédito Rural com 
Interação Solidária de Minas Gerais
Registro Ocemg: 2296
Muriaé
Ramo Crédito
(31) 9880-8343
(32) 3721-3788
www.cresol.com.br

Veja página 49, 85

SICOOB AGROCREDI
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do Sudoeste 
de Minas Gerais e Nordeste de São Paulo Ltda
Registro Ocemg: 814
Guaxupé
Ramo Crédito
(35) 3559-2700
(35) 3559-5749
(35) 3559-2737
www.agrocredi.com.br

Veja página 30
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SICOOB ARACOOP
Cooperativa de Ramo Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 1398
Araguari
Ramo Crédito
(34) 3249-4700
(34) 3246-1247
(34) 3249-2550
www.sicoobaracoop.com.br

Veja página 31

SICOOB ARACREDI
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do 
Triângulo Mineiro e Sudeste de Goiás Ltda
Registro Ocemg: 1267
Araguari
Ramo Crédito
(34) 3249-2500
(34) 8844-0205
www.sicoobaracredi.com.br

Veja página 93

SICOOB ARCOMCREDI
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão de Arcos Ltda
Registro Ocemg: 1316
Arcos
Ramo Crédito
(37) 3351-1085
(37) 3351-4001
www.arcomcredi.com.br

Veja página 85

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 23

SICOOB ASCRED
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 110

SICOOB CARLOS CHAGAS
Cooperativa de Ramo Crédito Carlos Chagas Ltda
Registro Ocemg: 788
Carlos Chagas
Ramo Crédito
(33) 3624-1258

Veja página 52

SICOOB CECREMEC
Cooperativa de Economia e Ramo 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 32, 89

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

Veja página 32

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

Veja página 16, 17

SICOOB CENTRO-OESTE
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão de Itaúna e Região Ltda
Registro Ocemg: 841
Itaúna
Ramo Crédito
(37) 3249-4350
www.sicoobcentrooeste.com.br

Veja página 62, 103, 112

SICOOB CENTRO UNIÃO
Cooperativa de Ramo Crédito União do Centro Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 838
Carmo do Cajuru
Ramo Crédito
(37) 3244-0900
(37) 3244-1518
www.sicoobcarmocredi.com.br

Veja página 84

SICOOB COFAL
Cooperativa de Ramo 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) 3516-4800
www.sicoobcofal.com.br

Veja página 32

SICOOB COOCREZ
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão de Araxá Ltda
Registro Ocemg: 947
Araxá
Ramo Crédito
(34) 3669-1797
www.sicoobcoocrez.coop.br

Veja página 65

SICOOB COOPACREDI
Cooperativa de Ramo Crédito Coopacredi Ltda
Registro Ocemg: 762
Patrocínio
Ramo Crédito
(34) 3839-9950
www.sicoobcoopacredi.com.br

Veja página 83

SICOOB COOPEMATA
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão da Zona da Mata Ltda
Registro Ocemg: 1402
Cataguases
Ramo Crédito
(32) 3421-4313
www.sicoobcoopemata.com.br

Veja página 80, 89

SICOOB COOPEMG
Cooperativa de Ramo Crédito dos Servidores Militares, Polícia Civil 
e da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1342
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2111-7600
(31) 2111-7625
www.sicoobcoopemg.com.br

Veja página 89

SICOOB COOPCREDI
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados de Dores do Indaiá Ltda
Registro Ocemg: 1387
Dores do Indaiá
Ramo Crédito
(37) 3551-1078
www.sicoobcoopcredi.com.br

Veja página 122

SICOOB COOPJUS
Cooperativa de Ramo Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário 
e das Instituições Jurídicas da União em Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 667
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2129-8585
www.sicoobcoopjus.com.br

Veja página 32

SICOOB COOPSEF
Cooperativa de Economia e Ramo 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) 3269-5700
www.sicoobcoopsef.com.br

Veja página 32
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SICOOB COPERMEC
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão da 
Região Circuito Campos das Vertentes Ltda
Registro Ocemg: 1419
Cláudio
Ramo Crédito
(37) 3381-9526
(37) 3381-9500
www.sicoobcopermec.com.br

Veja página 33, 114, 123

SICOOB COPERSUL
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
da Região de Três Pontas Ltda
Registro Ocemg: 540
Três Pontas
Ramo Crédito
(35) 3265-9200
www.sicoobcopersul.com.br

Veja página 88

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

Veja página 65

SICOOB COSEMI
Cooperativa de Economia e Ramo Crédito Mútuo 
dos Servidores Municipais de Itabira Ltda
Registro Ocemg: 856
Itabira
Ramo Crédito
(31) 3831-1146
(31) 3831-1735
www.cosemi.com.br

Veja página 79

SICOOB COSMIPA
Cooperativa de Ramo Crédito 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 86, 94 

SICOOB CREDCAM
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda
Registro Ocemg: 868
Campos Gerais
Ramo Crédito
(35) 3853-1747
(35) 3853-1840
(35) 3857-1586
www.sicoobcredcam.com.br

Veja página 64

SICOOB CREDCOOPER
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
da Região de Caratinga Ltda
Registro Ocemg: 542
Caratinga
Ramo Crédito
(33) 3322-7500
(33) 3322-8000
www.sicoobcredcooper.com.br

Veja página 69

SICOOB CREDESP
Cooperativa de Ramo 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 51, 52, 53, 94

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

Veja página 77 

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

Veja página 53

SICOOB CREDIALTO
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre 
Admissão do Alto São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 824
Piumhi
Ramo Crédito
(37) 3371-2001
(37) 3371-9300
www.sicoobcredialto.com.br

Veja página 71

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

Veja página 54 

SICOOB CREDIBELO
Cooperativa de Ramo 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 62 

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

Veja página 48, 53

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

Veja página 24

SICOOB CREDICAMPO
Cooperativa de Ramo Crédito Credicampo Ltda
Registro Ocemg: 584
Entre Rios de Minas
Ramo Crédito
(31) 3751-1403
www.sicoobcredicampo.com.br

Veja página 33

SICOOB CREDICAPI
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão de Capitólio Ltda
Registro Ocemg: 1136
Capitólio
Ramo Crédito
(37) 3373-1200
(37) 3373-0200
www.sicoobcredicapi.com.br

Veja página 76

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

Veja página 82
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SICOOB CREDICENM
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
do Centro Nordeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 1321
Guanhães
Ramo Crédito
(33) 3421-2821
(33) 3421-3232
www.sicoobcredicenm.coop.br

Veja página 34

SICOOB CREDICHAPADA
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão da 
Margem Esquerda do Urucuia e São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 2002
Chapada Gaúcha
Ramo Crédito
(38) 3634-1132
(38) 3634-1414
www.sicoobcredichapada.com.br

Veja página 35

SICOOB CREDICOM
Cooperativa de Economia e Ramo 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 78, 86, 121

SICOOB CREDICOPA
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 871
Patos de Minas
Ramo Crédito
(34) 3818-2400
(34) 3171-2500
www.sicoobcredicopa.com.br

Veja página 59, 71, 87, 102  

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

www.sicoobcredicope.com.br

Veja página 54

SICOOB CREDIESMERALDAS
Cooperativa de Crédito Crediesmeraldas Ltda
Registro Ocemg: 809
Esmeraldas 
Ramo Crédito
(31) 3538-1041 
(31) 3538-1115

Veja página 98

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

Veja página 55

SICOOB CREDIGERAIS
Cooperativa de Ramo Crédito do Norte e Noroeste de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1232
Paracatu
Ramo Crédito
(38) 3671-5755
(38) 9943-8732
(38) 3365-0600
www.sicoobcrediparnor.com.br

Veja página 89, 92

SICOOB CREDIGUAPÉ
Cooperativa de Ramo Crédito Rural de Guapé Ltda
Registro Ocemg: 890
Guapé
Ramo Crédito
(35) 3856-1155
(35) 3856-1384
www.sicoobcrediguape.com.br

Veja página 55

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA
Cooperativa de Crédito Credijequitinhonha Ltda
Registro Ocemg: 1152
Capelinha 
Ramo Crédito
(33) 3516-2242
www.sicoob3046.com.br

Veja página 111

SICOOB CREDILEITE
Cooperativa de Crédito da Região do Vale do Rio Grande Ltda
Registro Ocemg: 1547
Uberaba 
Ramo Crédito
(34) 3333-7333
www.sicoobcredileite.com.br

Veja página 102

SICOOB CREDILIVRE
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
da Zona da Mata de Minas Ltda
Registro Ocemg: 832
Manhuaçu
Ramo Crédito
(33) 3331-5152
(33) 3339-6500
(33) 3339-6547
www.sicoobcredilivre.com.br

Veja página 63

SICOOB CREDILUZ
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão de Luz Ltda
Registro Ocemg: 671
Luz
Ramo Crédito
(37) 3421-6000
(37) 9818-6342
www.sicoobcrediluz.com.br

Veja página 62

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

Veja página 94

SICOOB CREDIMATA
Cooperativa de Ramo 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 117

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
www.sicoobcredimed.com.br

Veja página 102

SICOOB CREDIMEPI
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do 
Médio Piracicaba e do Circuito do Ouro Ltda
Registro Ocemg: 1153
João Monlevade
Ramo Crédito
(31) 3851-6442
(31) 9757-2845
(31) 3850-7000
www.sicoobcredimepi.coop.br

Veja página 35, 78

SICOOB CREDIMONTE
Cooperativa de Ramo 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 15, 121

SICOOB CREDINDAIÁ
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Dores do Indaiá Ltda
Registro Ocemg: 1287
Dores do Indaiá 
Ramo Crédito
(37) 3551-6100
(37) 3551-2520

Veja página 109
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SICOOB CREDINOR
Cooperativa de Ramo Crédito Credinor Ltda
Registro Ocemg: 597
Montes Claros
Ramo Crédito
(38) 3690-5777
(38) 3690-5782
www.sicoobcredinor.com.br

Veja página 116

SICOOB CREDINORTE
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do 
Nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia Ltda
Registro Ocemg: 840
Nanuque
Ramo Crédito
(33) 362-14343

Veja página 78

SICOOB CREDINOVA
Sicoob Credinova - Cooperativa de Ramo Crédito de Livre 
Admissão de Nova Serrana e Região Centro-Oeste Ltda
Registro Ocemg: 1227
Nova Serrana
Ramo Crédito
(37) 3226-9700
(37) 8837-2780
(37) 9191-2676
www.sicoobcredinova.com.br

Veja página 75

SICOOB CREDINTER
Cooperativa de Ramo Crédito Credinter Ltda
Registro Ocemg: 659
Guaranésia
Ramo Crédito
(35) 3555-4900
(35) 3555-4901
(35) 9142-0178
www.sicoobcredinter.com.br

Veja página 69

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

Veja página 48

SICOOB CREDIPATOS
Cooperativa de Ramo Crédito do Alto Paranaíba e Região Ltda
Registro Ocemg: 654
Patos de Minas
Ramo Crédito
(34) 3818-2600
(34) 3818-2616
www.sicoobcredipatos.com.br

Veja página 71

SICOOB CREDIPEL
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo Ltda
Registro Ocemg: 994
Pedro Leopoldo
Ramo Crédito
(31) 3660-3000
(31) 3660-3013
www.sicoobcredipel.com.br

Veja página 97

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

Veja página 51

SICOOB CREDIPIMENTA
Cooperativa de Ramo Crédito de Pimenta Ltda
Registro Ocemg: 853
Pimenta
Ramo Crédito
(37) 3324-1214
(37) 9969-7658
www.sicoobcredipimenta.com.br

Veja página 36

SICOOB CREDIPINHO
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
do Noroeste de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 898
João Pinheiro
Ramo Crédito
(38) 3561-2453
(38) 3361-0202
(38) 3361-0221
www.sicoobcredipinho.com.br

Veja página 56

SICOOB CREDIPONTAL
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
do Pontal do Triângulo Ltda
Registro Ocemg: 713
Ituiutaba
Ramo Crédito
(34) 3271-4300
(34) 3271-4346
www.sicoobcredipontal.com.br

Veja página 67

SICOOB CREDIPRATA
Cooperativa de Ramo 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 36, 87

SICOOB CREDIRAMA
Cooperativa de Crédito Credirama Ltda
Registro Ocemg: 1359
Iturama
Ramo Crédito
(34) 3415-9220
(34) 3415-9243
www.sicoobcredirama.com.br

Veja página 104

SICOOB CREDIRIODOCE
Cooperativa de Poupança e Ramo Crédito de Livre 
Admissão do Vale do Rio Doce Ltda
Registro Ocemg: 697
Governador Valadares
Ramo Crédito
(33) 2101-2500
(33) 2101-2506
www.sicoobcrediriodoce.com.br

Veja página 92

SICOOB CREDIRURAL
Cooperativa de Livre Admissão da Região de Pará de Minas Ltda
Registro Ocemg: 651
Pará de Minas
Ramo Crédito
(37) 3237-8800
www.sicoobcredirural3150.com.br

Veja página 23

SICOOB CREDISALES
Cooperativa de Ramo Crédito de São Francisco de Sales Ltda
Registro Ocemg: 1016
São Francisco de Sales
Ramo Crédito
(34) 3413-1104
(34) 9672-2899
www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisales

Veja página 77

SICOOB CREDISERV
Cooperativa de Economia e Ramo 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 88

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 106

SICOOB CREDISG
Cooperativa de Ramo Crédito Credisg Ltda
Registro Ocemg: 1369
São Gotardo
Ramo Crédito
(34) 3616-1500
www.sicoobcredisg.com.br

Veja página 87

SICOOB CREDISUDESTE
Cooperativa de Ramo Crédito Credisudeste Ltda
Registro Ocemg: 623
Muriaé
Ramo Crédito
(32) 3746-2902
www.sicoobcredisudeste.com.br

Veja página 81
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SICOOB CREDITIROS
Cooperativa de Ramo Crédito da Região de Tiros e Matutina Ltda
Registro Ocemg: 851
Tiros
Ramo Crédito
(34) 3853-1155
www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditiros

Veja página 66, 119

SICOOB CREDITRIL
Cooperativa de Ramo 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 59

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

Veja página 37

SICOOB CREDIVALE
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Colaboradores da Vale S/A Ltda 
Registro Ocemg: 131
Itabira 
Ramo Crédito
(31) 3834-6000
(31) 3848-0050
www.credivale.com.br

Veja página 93

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

Veja página 56

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

Veja página 73, 99

SICOOB CREDIVASS
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do Sul de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1053
São Gonçalo do Sapucaí
Ramo Crédito
(35) 3241-2804
(35) 3241-9300
www.sicoobcredivass.com.br

Veja página 57, 114

SICOOB CREDIVAZ
Cooperativa de Ramo Crédito de Vazante Ltda
Registro Ocemg: 1140
Vazante
Ramo Crédito
(34) 3813-7100
(34) 3813-7102
sicoobcredivaz.com.br

Veja página 83

SICOOB CREDIVERDE
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
da Região de Divinópolis Ltda
Registro Ocemg: 675
Divinópolis
Ramo Crédito
(37) 3216-8700
www.sicoobcrediverde.com.br

Veja página 66

SICOOB CREDIVERTENTES
Cooperativa de Ramo Crédito Credivertentes Ltda
Registro Ocemg: 612
São Tiago
Ramo Crédito
(32) 3376-1386
www.sicoobcredivertentes.com.br

Veja página 57

SICOOB CREDJUS
Cooperativa de Economia e Ramo 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 68

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

Veja página 37

SICOOB DIVICRED
Cooperativa de Ramo 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 38, 80

SICOOB FRUTAL
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Frutal Ltda 
Registro Ocemg: 889
Frutal 
Ramo Crédito
(34) 3421-8433
(34) 3423-6230
www.sicoobfrutal.com.br

Veja página 105

SICOOB GUARANICRED
Cooperativa de Ramo Crédito Rural de Guarani Ltda
Registro Ocemg: 708
Guarani
Ramo Crédito
(32) 3575-1610
www.sicoobguaranicredi.com.br

Veja página 38

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
(31) 3048-5564
www.sicoobjusmp.com.br

Veja página 106

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

Veja página 76, 87, 90, 91

SICOOB MONTECREDI
Cooperativa de Ramo 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 79

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

Veja página 92

SICOOB NOSSACOOP
Cooperativa de Ramo 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
(31) 3401-5950
www.sicoobnossacoop.com.br

Veja página 32, 108, 111
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SICOOB NOSSOCRÉDITO
Cooperativa de Crédito Nossocrédito Ltda
Registro Ocemg: 617
São Sebastião do Paraíso
Ramo Crédito
(35) 3531-2723
www.sicoobnossocredito.com.br

Veja página 64, 97

SICOOB PARAISOCRED
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão da 
Região de São Sebastião do Paraíso Ltda
Registro Ocemg: 1235
São Sebastião do Paraíso
Ramo Crédito
(35) 3531-6700
(35) 3531-1265
www.sicoobparaisocred.com.br

Veja página 39

SICOOB SAROMCREDI
Cooperativa de Ramo 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 58

SICOOB SERTÃO MINAS
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
do Sertão de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1388
Pirapora
Ramo Crédito
(38) 3742-6250
www.sicoobsertaodeminas.com.br

Veja página 39

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

Veja página 59

SICOOB UBERABA
Cooperativa de Ramo 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 40

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

Veja página 74

SICOOB UNI SUDESTE
Cooperativa de Crédito, Investimento e Serviços Financeiros
Registro Ocemg: 899
Ubá
Ramo Crédito
(31) 3891-6456
(32) 3531-4941
www.unisicoob.com.br/unisaudesudeste

Veja página 105

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

Veja página 40

SICOOB UNIÃO CENTRAL
Cooperativa de Crédito da Região Central de Minas Ltda
Registro Ocemg: 613
Paropeba
Ramo Crédito
(31) 3714-1006
(31) 3714-1079
www.sicoobcrediparaopeba.com.br

Veja página 100

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão 
do Centro Oeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 699
Arcos
Ramo Crédito
(37) 3351-1931
(37) 3323-1088
www.sicoobuniaocentrooeste.com.br

Veja página 58

SICOOB VALE DO AÇO
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do Vale do Aço Ltda
Registro Ocemg: 41
Ipatinga
Ramo Crédito
(31) 3828-0150
www.sicoobvaledoaco.com.br

Veja página 59

SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Uruguai
Registro Ocemg: 2253
Itajubá
Ramo Crédito
(55) 3798-1344
(55) 3798-1442
www.sicredialtouruguai.coop.br

Veja página 113, 114, 123

SICREDI DAS CULTURAS RS/MG
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Regiões das Culturas
Registro Ocemg: 2285
São Sebastião do Paraíso
Ramo Crédito
(55) 3332-0800
www.sicredi.com.br/coop/culturasrsmg

Veja página 114

SICREDI ESPUMOSO RS/MG
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Espumoso
Registro Ocemg: 2252
Boa Esperança 
Ramo Crédito
(54) 3383-3850
(54) 3383-3863

Veja página 112

SICREDI SUL MINAS RS/MG
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul 
Minas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais
Registro Ocemg: 2247
Pimenta 
Ramo Crédito
(54) 3337-3750

Veja página 115

SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG
Cooperativa de Ramo Crédito, Poupança e 
Investimento Integração Rota das Terras
Registro Ocemg: 2284
Patos de Minas
Ramo Crédito
(54) 3385-3350
www.sicredi.com.br/integracaorotadasterras

Veja página 71

SICREDI VALE DO JAGUARI E 
ZONA DA MATA RS/MG
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 
Vale do Jaguari e Zona da Mata
Registro Ocemg: 2309
Juiz de Fora
Ramo Crédito
(55) 3251-2717

Veja página 120

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 
(32) 3339-4610

Veja página 100 

UNICRED ALIANÇA
Cooperativa de Ramo Crédito dos Profissionais da 
Área da Saúde e de Livre Admissão Ltda
Registro Ocemg: 912
Uberlândia
Ramo Crédito
(34) 3229-9000
www.unicred.com.br/alianca

Veja página 53, 119
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UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS
Cooperativa de Ramo Crédito de Livre Admissão do 
Alto Paranaíba, Noroeste e Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1076
Patos de Minas
Ramo Crédito
(34) 3818-9800
(34) 3820-8400
www.unicred.com.br/integracaodeminas

Veja página 42, 71

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
(34) 3312-0123
www.unicredmg.com.br

Veja página 102

UNICRED SETE LAGOAS
Cooperativa de Ramo Crédito Mútuo dos Profissionais de Nível Superior 
da Saúde, Arquitetos e Urbanistas de Sete Lagoas e Região Ltda
Registro Ocemg: 876
Sete Lagoas
Ramo Crédito
(31) 3771-1053
www.unicredsetelagoas.com.br

Veja página 41, 67

INFRAESTRUTURA

COOHABAN
Cooperativa Habitacional dos Bancários do Triângulo e Alto
Registro Ocemg: 2122
Uberlândia
Ramo Infraestrutura
(34) 3238-5167
(34) 3235-5410
www.coohaban.com.br

Veja página 96

COOPHAB
Cooperativa Habitacional dos Bancários de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 2154
Belo Horizonte
Ramo Infraestrutura
(31) 9574-2223
(31) 3243-1657
www.coopbhab.org.br

Veja página 47

SAÚDE

BELCOOP
Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 1781
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 2515-7289
www.belcoop.com.br

Veja página 50 

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

Veja página 50

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 50

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 89 

COPIMEF
Cooperativa dos Médicos, Fisioterapeutas e 
Outros Profissionais da Área de Saúde
Registro Ocemg: 1586
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3889-7889
(31) 3309-9622
(31) 8396-7708
www.coopimef.com.br

Veja página 50

FELICOOP
Cooperativa Médica de Especialidades Ltda
Registro Ocemg: 911
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3309-5528
(31) 2576-9377
(31) 2576-9351
www.felicoop.org.br

Veja página 50

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

Veja página 50

HC-COOP
Cooperativa de Trabalho Médico - HC-COOP
Registro Ocemg: 983
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3281-1090
www.hccoop.com.br

Veja página 50 

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

Veja página 50

UNIMED BARBACENA
UNIMED BARBACENA Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 
Registro Ocemg: 690
Barbacena 
Ramo Saúde
(32) 3339-3900
(32) 3339-3926
www.unimedbarbacena.coop.br

Veja página 101

UNIMED CARATINGA
UNIMED CARATINGA Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 733
Caratinga
Ramo Saúde
(33) 3321-6622
(33) 9926-3130
(33) 3329-2300
www.unimed.coop.br/caratinga

Veja página 69

UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE Cooperativa 
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 484
Conselheiro Lafaiete
Ramo Saúde
(31) 3769-3000
www.unimed.coop.br/web/conselheirolafaiete

Veja página 91

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

Veja página 67 
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UNIMED FEDERAÇÃO MINAS 
Federação Interfederativa das Cooperativas de Trabalho 
Médico do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 363
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3277-2525
(31) 3277-2500
www.unimedmg.coop.br

Veja página 102

UNIMED GOVERNADOR VALADARES
UNIMED GOVERNADOR VALADARES 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 801
Governador Valadares
Ramo Saúde
(33) 2101-2900
(33) 2101-2999
www.unimedgv.coop.br

Veja página 92

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  42

UNIMED JOÃO MONLEVADE
UNIMED JOÃO MONLEVADE Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 773
João Monlevade
Ramo Saúde
(31) 3851-4888
(31) 9891-0753
www.unimed.coop.br/web/joaomonlevade

Veja página 78

UNIMED LAVRAS 
UNIMED LAVRAS Cooperativa de Trabalho Médico 
Registro Ocemg: 846
Lavras 
Ramo Saúde
(38) 3829-0011
(38) 3829- 0038
www.unimedlavras.coop.br

Veja página 96

UNIMED NORTE DE MINAS
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - UNIMED/NORTE DE MINAS
Registro Ocemg: 289
Montes Claros
Ramo Saúde
(38) 2101-1500
www.unimednm.coop.br

Veja página 115

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

Veja página 42

UNIMED POÇOS DE CALDAS
Unimed Poços de Caldas Cooperativa de Trabalho e Serviço
Registro Ocemg: 791
Poços de Caldas
Ramo Saúde
(35) 3729-3300
(35) 3729-3329
www.unimed.coop.br/web/pocosdecaldas

Veja página 104, 122

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
(32) 3371-2442
www.unimedsjdelrei.coop.br 

Veja página 101

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

Veja página  70

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 88

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

Veja página 43

UNIMED UBERABA
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - UNIMED/UBERABA
Registro Ocemg: 224
Uberaba
Ramo Saúde
(34) 3318-2222
(34) 3318-2303
www.unimeduberaba.com.br

Veja página 102

UNIMED UBERLÂNDIA
Cooperativa Regional de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 255
Uberlândia
Ramo Saúde
(34) 3239-6995
(34) 3239-6900
www.unimeduberlandia.com.br

Veja página 61, 98

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 86

UNIMED VALE DO URUCUIA
UNIMED VALE DO URUCUIA Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 1046
Unaí
Ramo Saúde
(38) 3676-5552
www.unimedvale.coop.br

Veja página 61, 72

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

Veja página 74

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

Veja página 81

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

Veja página 60

UNIMED/BH
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED/BH
Registro Ocemg: 210
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3229-6092
(31) 3229-5198
(31) 3229-3881
www.unimedbh.com.br

Veja página 16, 17, 73, 75
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UNIMED/CENTRO OESTE
UNIMED PARÁ DE MINAS Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 807
Pará de Minas
Ramo Saúde
(37) 3237-9900
www.unimed.coop.br/web/centrooeste

Veja página 23

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 68

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
(33) 2101-2904
www.unimedlestenordeste.coop.br

Veja página 92

UNIMED/JUIZ DE FORA
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - UNIMED/JUIZ DE FORA
Registro Ocemg: 246
Juiz de Fora
Ramo Saúde
(32) 3249-5536
(32) 3249-5595
(32) 3249-5592
www.unimedjf.coop.br

Veja página 84

UNIMED/MACHADO
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - UNIMED/MACHADO
Registro Ocemg: 933
Machado
Ramo Saúde
(35) 3295-0701
(35) 3295-0702
(35) 3295-0703
www.unimedmachado.coop.br

Veja página 70

UNIMED/PATOS DE MINAS
UNIMED/PATOS DE MINAS
Registro Ocemg: 754
Patos de Minas
Ramo Saúde
(34) 3820-1622
(34) 3820-1613
www.unimedpatosdeminas.com.br

Veja página 107

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 17, 43, 97

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 60, 123

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 90

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

Veja página 103

UNIODONTO POÇOS DE CALDAS 
Cooperativa Odontológica Poços de Caldas
Registro Ocemg: 1381
Poços de Caldas
Ramo Saúde
(35) 3712-7222
(35) 3722-1269
www.uniodontopocos.com.br

Veja página 104

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

Veja página 59

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 89 

UNIODONTO/UBERABA
Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda - UNIODONTO/UBERABA
Registro Ocemg: 516
Uberaba 
Ramo Saúde
(34) 3334-7700
(34) 3333-0005
www.uniodontouberaba.com.br

Veja página 102

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 59

TRABALHO, PRODUÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS

COOEDUCAR-CC
Cooperativa Educacional de Carlos Chagas Ltda
Registro Ocemg: 1412
Carlos Chagas
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(33) 3624-1462

Veja página 52

COOEPSMINASRIO
Cooperativa Social Para Prestação de Serviço de 
Bancários e Ex-Bancários Minas-Rio
Registro Ocemg: 2178
Eugenópolis
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(32) 9912-2729
(32) 3511-3152
www.cooepsminasrio.com

Veja página 81

COOPARDOSIA
Cooperativa de Produção, Reciclagem e Consumo 
de Resíduos Sólidos de Minas Gerais Ltda  
Registro Ocemg: 1484
Paraopeba
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 3714-4626

Veja página 100

COOPCEL
Cooperativa de Trabalho Cultural e Educacional da Região de Lajinha Ltda
Registro Ocemg: 1563
Lajinha
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços

Veja página 24
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COOPDEBJUF
Cooperativa de Trabalho de Participação de 
Desenvolvimento dos Bancários de Juiz de Fora
Registro Ocemg: 2147
Juiz de Fora
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(32) 3031-6581
www.coopdebjuf.com.br

Veja página 25

COOPEBANCATRE
Cooperativa Educacional dos Bancários e 
Ex-bancários de Cataguases e Região
Registro Ocemg: 2205
Cataguases
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(32) 3202-2902
www.coopebancatre.com.br

Veja página 109

COOPERATIVA DEDO DE GENTE
Cooperativa Dedo de Gente
Registro Ocemg: 1039
Curvelo
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(38) 3721-2327
www.dedodegente.com.br

Veja página 18

COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES
Cooperativa dos Empreendedores em Ações 
Culturais, História e Memória
Registro Ocemg: 1568
Belo Horizonte
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 3421-1205
(31) 3421-6005
www.empreendedores.coop.br

Veja página 89

COOPERMODA
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em 
Negócios de Moda do Estado de Minas Gerais
Registro Ocemg: 1807
Belo Horizonte
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 2552-5729
(31) 3657-6297
www.coopermoda.com.br

Veja página 89

COOPIFOR
Cooperativa de Trabalho dos Consultores e Instrutores de 
Formação Profissional, Promoção Social e Econômica Ltda
Registro Ocemg: 1325
Belo Horizonte
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 3271-8584
(31) 3271-5260
www.coopifor.org.br

Veja página 107

COOPRESA
Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de 
Serviços Autônomos de Lagoa Santa Ltda
Registro Ocemg: 1135
Lagoa Santa 
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 3681-6373
(31) 3681-5107
www.coopresa.coop.br

Veja página 113

COOQPEBAN
Cooperativa para Qualificação Profissional e Educacional dos 
Bancários e Ex-Bancários da Zona da Mata de Minas Gerais
Registro Ocemg: 2121
Muriaé
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(32) 8814-9875
www.cooqpeban.com

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, produção de bens e serviços
(32) 3216-4582
(32) 3215-4582
www.coprinf.com.br

Veja página 30

ENGECOOP-MG
Cooperativa de Trabalho de Engenharia e Agronomia
Registro Ocemg: 2221
Belo Horizonte
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 3488-3327
www.engecoopmg.com.br

Veja página 89

INTEGRAL APS
Cooperativa de Trabalho em Atenção Primária à Saúde
Registro Ocemg: 2209
Belo Horizonte
Ramo Trabalho, produção de bens e serviços
(31) 3317-0965
(31) 8371-5160
www.integralaps.com.br

Veja página 89

TRANSPORTE

COLMEIA
Cooperativa do Trabalho e Transporte Ltda
Registro Ocemg: 2203
Lagoa da Prata
Ramo Transporte
(37) 9967-6001

Veja página 87

COOPERCASCA
Cooperativa de Comunicação e Apoio Social dos Condutores 
Autônomos da Grande Belo Horizonte Ltda
Registro Ocemg: 1233
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 3507-0800
www.liguetaxibh.com.br

Veja página 89

COOPERFINS
Cooperativa de Transporte Individual e Coletivo de Confins 
e Região Metropolitana de Belo Horizonte Ltda
Registro Ocemg: 1620
Confins
Ramo Transporte
(31) 3689-2113
www.cooperfins.com.br

Veja página 89

COOPERTRAMO
Cooperativa de Transporte de Passageiros por Taxi de Belo 
Horizonte e Região Metropolitana - Coopertramo Ltda
Registro Ocemg: 512
Confins
Ramo Transporte
(31) 3454-5757
(31) 3408-5623
www.coopertramo.com.br

Veja página 89

COOPERTRAMON
Cooperativa de Transportes de João Monlevade
Registro Ocemg: 1925
João Monlevade
Ramo Transporte
(31) 3851-6005
(31) 3851-6218
www.coopertramon.com.br

Veja página 78

COOPERTRUNI
Cooperativa dos Transportadores Unidos Ltda
Registro Ocemg: 1780
Visconde do Rio Branco
Ramo Transporte
(32) 3551-1513
(32) 3551-4243
www.coopertruni.com.br

Veja página 48
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COOPMETRO
Cooperativa de Transportadores Autônomos de Carga e Passageiros
Registro Ocemg: 1751
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 3388-4091
(31) 3408-8300
www.coopmetro.com.br

Veja página 19, 89

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 89

FETRANSCOOP/MG
Federação das Cooperativas de Transporte 
do Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1541
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 3272-3197
(31) 8428-5810
(31) 9141-8493
www.fetrans.coop.br

Veja página 89

MINASTAXI - RÁDIO TAXI
Cooperativa de Prestação de Serviços de Motoristas Autônomos de 
Táxi Convencional da Região Metropolitana de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 1505
Lagoa Santa
Ramo Transporte
(31) 3681-1341
(31) 3681-4113
www.minastaxi.com.br

Veja página

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

Veja página 28
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Mais uma vez as cooperativas e 
voluntários envolvidos com o Dia de 
Cooperar fizeram a diferença para 
a sociedade, concretizando uma 

verdadeira corrente do bem em prol 
de milhares de pessoas. 

O voluntariado cooperativo confirma, 
ano após ano, o compromisso 

do setor por um mundo melhor. 
Contamos com as cooperativas 

também em 2021 para apresentarmos, 
orgulhosos, muitos mais ações de 

impacto social.

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

www.sistemaocemg.coop.br


