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Atitudes simples movem o mundo.
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2021

Na 12ª edição do Dia de Cooperar, as cooperativas mineiras
mais uma vez estiveram engajadas e fizeram a diferença na
vida de milhares de pessoas em 389 cidades mineiras. Mesmo diante das limitações ainda impostas pela pandemia cada
ação foi pensada e elaborada para ajudar, mostrando o quanto as cooperativas levam a sério o comprometimento com a
sociedade.
Nas páginas seguintes você confere as histórias reais que
transformaram as comunidades de atuação das cooperativas. Carinho e respeito em tempos tão insólitos são alguns
dos resultados imateriais alcançados pelo Dia C, o maior movimento de voluntariado cooperativista do Brasil.
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* O Sistema Ocemg é detentor da licença registrada da
marca Dia C junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), bem como dos direitos intelectuais
referentes ao Programa. Nesse sentido, cedeu
gratuitamente os direitos de utilização ao Sescoop
Nacional para fomentar e divulgar o Dia C em todo
território brasileiro.
Todas as fotos utilizadas nesta publicação foram
enviadas pelas cooperativas do Dia C 2021 ou extraídas
do banco de imagens do Sistema Ocemg e OCB.
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#vemcooperar

Atitudes simples movem o mundo.
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mensagem do

presidente

Ver o Dia C consolidado como o maior movimento de voluntariado cooperativista é um sonho realizado. É a concretização do trabalho conjunto de responsabilidade social e da
habilidade de transformar por meio da cooperação. É a certeza de que estamos no caminho certo para a construção
de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, fraterna
e equilibrada.
Os projetos de 2021 são mais um capítulo de fortalecimento
desse sonho, no qual todos ganham. De norte a sul do Estado e também do país, confirmamos a força e o potencial
do setor nesse sentido. Assim como nos resultados alcançados, no número de voluntários envolvidos e de pessoas
beneficiadas, exercemos a matemática da igualdade, na qual
1+1 soma muito mais que dois, como muitas vezes já citou o
Papa Francisco.
Estamos, mais uma vez, muito orgulhosos. Especialmente
porque muito tem se falado sobre Environmental, Social &
Governance (ESG), que trata da consciência coletiva no ambiente corporativo sobre fatores sociais e ambientais. E a
nossa alegria é saber que, no cooperativismo, desde 2009,
já praticamos esse conceito com o Dia C. Novamente nos
antecipamos.
Parabéns ao cooperativismo mineiro. Certamente, o Dia C
sempre unirá pessoas que acreditam na solidariedade e na
transformação social e, por isso mesmo, seguirá forte no
ambiente cooperativista, que é movido pelo ideal de desenvolvimento com e para todos.
Boa leitura!
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com a sua ajuda
a mensagem do dia c
foi ainda mais longe!
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dia de

cooperar
O Dia C é um programa de responsabilidade
social do cooperativismo brasileiro, cujo foco
é o incentivo às práticas de voluntariado. Realizada há 12 anos, a iniciativa é a concretização
do poder transformador das sociedades cooperativas. Aliado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), o Dia C se
tornou o maior movimento de responsabilidade social do cooperativismo brasileiro, buscando, de maneira contínua, contribuir para a superação de desafios emergenciais e globais. O
resultado alcançado tem impactado em novas
realidades socioeconômicas nas comunidades
onde as cooperativas estão inseridas.

10

AMBIÇÃO
Um mundo mais
justo, com pessoas
mais felizes.

mISSão

Ajudar as pessoas
a transformar suas
vidas.
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dia c em
MINAS GERAIS

#ORGULHODEFINE

As cooperativas mineiras se reinventaram e se destacaram pelo engajamento nas ações de responsabilidade social do Dia C, que já alcançou a benção do Papa Francisco,
admirador confesso do cooperativismo. Os resultados
mostram que o movimento de voluntariado cooperativista já avançou muito e, a cada edição, as cooperativas,
vêm fortalecendo e difundindo as ações de solidariedade
em Minas Gerais.
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CONFIRA
OS NÚMEROS
alcançados
pelo
movimento
EM MINAS
GERAIS

3.253.853
PESSOAS BENEFICIADAS

28.375
VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS

252

PROJETOS REALIZADOS

295

COOPERATIVAS PARTICIPANTES

389

CIDADES CONTEMPLADAS
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solidariedade!
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cidades
mineiras
participantes do

diA C
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Abadia dos Dourados
Abaeté
Açucena
Aguanil
Águas Formosas
Aimorés
Além Paraíba
Alfenas
Alfredo Vasconcelos
Almenara
Alpinópolis
Alterosa
Alto Jequitibá
Alto Rio Doce
Alvarenga
Alvinópolis
Andradas
Antônio Dias
Araçuai
Araguari
Araponga
Arapuá
Araxá
Arcos
Areado
Arinos
Astolfo Dutra
Ataléia
Baependi
Baldim
Bambuí
Bandeira
Barão de Cocais
Barbacena
Bela Vista
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Vale
Betim
Boa Esperança
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bonfinópolis de Minas
Botelhos
Brasilândia de Minas
Buritis
Buritizeiro
Cabo Verde
Caetanópolis
Caeté
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde

56. Campo Belo
57. Campo do Meio
58. Campos Altos
59. Campos Gerais
60. Cana Verde
61. Canápolis
62. Candeias
63. Capelinha
64. Capim Branco
65. Capinópolis
66. Capitólio
67. Caputira
68. Caraí
69. Carangola
70. Caratinga
71. Carlos Chagas
72. Carmo da Cachoeira
73. Carmo do Cajuru
74. Carmo do Paranaíba
75. Carmo do Rio Claro
76. Carvalhópolis
77. Cascalho Rico
78. Cássia
79. Cataguases
80. Catuji
81. Caxambu
82. Chalé
83. Chapada Gaúcha
84. Cláudio
85. Comendador Gomes
86. Conceição da Aparecida
87. Conceição da Barra de Minas
88. Conceição das Alagoas
89. Conceição de Ipanema
90. Conceição do Pará
91. Conceiçao do Rio Verde
92. Confins
93. Congonhas
94. Conselheiro Lafaiete
95. Conselheiro Pena
96. Contagem
97. Coqueiral
98. Cordisburgo
99. Coroaci
100. Coromandel
101. Coronel Fabriciano
102. Coronel Xavier Chaves
103. Córrego do Ouro
104. Cristais
105. Cristiano Otoni
106. Cruzeiro da Fortaleza
107. Cuparaque
108. Curvelo
109. Delfinópolis
110. Divino
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165.

Divinópolis
Divisa Nova
Dom Bosco
Dona Euzébia
Dores de Campos
Dores do Indaiá
Durandé
Elói Mendes
Engenheiro Caldas
Engenheiro Navarro
Entre Rios de Minas
Ervália
Esmeraldas
Espera Feliz
Espinosa
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Eugenópolis
Extrema
Fama
Felisburgo
Felixlândia
Fervedouro
Formiga
Formiga
Fortuna de Minas
Francisco Dumont
Fronteira
Frutal
Galiléia
Goiabeira
Gouveia
Governador Valadares
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaranésia
Guarani
Guarda-Mor
Guaxupé
Guimarânia
Guiricema
Gurinhatã
Heliodora
Ibertioga
Ibiá
Ibirité
Ibitiúra de Minas
Ijaci
Ilicínea
Imbé de Minas
Indianópolis
Ingaí
Inhapim
Inhaúma
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166. Ipanema
167. Ipatinga
168. Ipiaçu
169. Iraí de Minas
170. Itabira
171. Itabirito
172. Itaipé
173. Itajubá
174. Itamarandiba
175. Itamogi
176. Itanhandu
177. Itanhomi
178. Itaobim
179. Itapecerica
180. Itaú de Minas
181. Itaúna
182. Itueta
183. Ituiutaba
184. Iturama
185. Itutinga
186. Jaboticatubas
187. Jacuí
188. Janaúba
189. Jeceaba
190. Jequitibá
191. Jequitinhonha
192. Jesuânia
193. Joaíma
194. Joanésia
195. João Monlevade
196. João Pinheiro
197. Jordânia
198. Juatuba
199. Juiz de Fora
200. Juruaia
201. Lagamar
202. Lagoa da Prata
203. Lagoa Dourada
204. Lagoa Formosa
205. Lagoa Grande
206. Lagoa Santa
207. Lajinha
208. Lambari
209. Lassance
210. Lavras
211. Leandro Ferreira
212. Leopoldina
213. Luisburgo
214. Luminárias
215. Luz
216. Machacalis
217. Machado
218. Madre de Deus de Minas
219. Malacacheta
220. Manhuaçu
221. Manhumirim
222. Mariana
223. Marilac
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224. Martinho Campos
225. Martins Soares
226. Matipó
227. Matozinhos
228. Matutina
229. Mercês
230. Mesquita
231. Minas Novas
232. Miradouro
233. Monsenhor Paulo
234. Monte Alegre de Minas
235. Monte Azul
236. Monte Belo
237. Monte Carmelo
238. Monte Santo de Minas
239. Monte Sião
240. Montes Claros
241. Morada Nova de Minas
242. Muriaé
243. Mutum
244. Muzambinho
245. Nanuque
246. Natércia
247. Nazareno
248. Nepomuceno
249. Nova Era
250. Nova Lima
251. Nova Resende
252. Nova Serrana
253. Nova União
254. Novo Cruzeiro
255. Novo Oriente de Minas
256. Oliveira
257. Ouro Branco
258. Ouro Preto
259. Padre Paraíso
260. Pains
261. Pará de Minas
262. Paracatu
263. Paraguaçu
264. Paraopeba
265. Passos
266. Patos de Minas
267. Patrocínio
268. Pedro Leopoldo
269. Perdões
270. Piedade de Caratinga
271. Piedade do Rio Grande
272. Piedade dos Gerais
273. Pimenta
274. Pirajuba
275. Pirapora
276. Piraúba
277. Pitangui
278. Piumhi
279. Poço Fundo
280. Poços de Caldas
281. Pompéu

282. Ponte Nova
283. Ponto dos Volantes
284. Poté
285. Pouso Alegre
286. Prados
287. Prata
288. Pratápolis
289. Pratinha
290. Presidente Juscelino
291. Presidente Olegário
292. Prudente de Morais
293. Raposos
294. Raul Soares
295. Reduto
296. Resende Costa
297. Resplendor
298. Ribeirão das Neves
299. Rio Acima
300. Rio do Prado
301. Rio Paranaíba
302. Rio Pomba
303. Ritápolis
304. Rodeiro
305. Romaria
306. Rosário da Limeira
307. Sabará
308. Sacramento
309. Santa Bárbara
310. Santa Bárbara do Leste
311. Santa Cruz de Minas
312. Santa Luzia
313. Santa Margarida
314. Santa Maria do Salto
315. Santa Rita de Minas
316. Santa Rita do Itueto
317. Santa Rita do Sapucaí
318. Santa Rosa da Serra
319. Santa Vitória
320. Santana do Garambéu
321. Santana do Manhuaçu
322. Santana do Riacho
323. Santo Antônio do Amparo
324. Santo Antônio do Jacinto
325. Santo Antônio do Monte
326. São Bento Abade
327. São Brás do Suaçuí
328. São Domingos das Dores
329. São Domingos do Prata
330. São Francisco
331. São Francisco de Sales
332. São Geraldo do Baixio
333. São Gonçalo do Pará
334. São Gonçalo do Rio Abaixo
335. São Gonçalo do Sapucaí
336. São Gotardo
337. São João da Mata
338. São João de del Rei
339. São João do Manhuaçu

340. São João Nepomuceno
341. São José da Barra
342. São José da Lapa
343. São José do Mantimento
344. São Lourenço
345. São Pedro da União
346. São Roque de Minas
347. São Sebastião do Anta
348. São Sebastião do Oeste
349. São Sebastião do Paraíso
350. São Tiago
351. São Tomás de Aquino
352. Senador Firmino
353. Senhora dos Remédios
354. Serra do Salitre
355. Serrania
356. Serro
357. Sete Lagoas
358. Silvianópolis
359. Simonésia
360. Taparuba
361. Tarumirim
362. Teófilo Otoni
363. Timóteo
364. Tiradentes
365. Tiros
366. Tombos
367. Três Corações
368. Três Marias
369. Tupaciguara
370. Turmalina
371. Turvolândia
372. Ubá
373. Ubaporanga
374. Uberaba
375. Uberlândia
376. Unaí
377. União de Minas
378. Uruana de Minas
379. Urucuia
380. Vargem Alegre
381. Vargem Bonita
382. Varginha
383. Varjão de Minas
384. Várzea da Palma
385. Vazante
386. Vespasiano
387. Viçosa
388. Virgolândia
389. Visconde do Rio Branco
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dia c
NO BRASIL

O maior programa de voluntariado cooperativista brasileiro mostrou todo o
potencial solidário das cooperativas
de norte a sul do país. Foram realizadas ações tanto para minimizar os
impactos sociais e econômicos causados pelos efeitos da pandemia de
Covid-19 nos municípios brasileiros,
quanto atividades culturais, de promoção à saúde, preservação do meio
ambiente, entre outras iniciativas.
Tudo isso reforça a base do cooperativismo e do Dia C: pessoas cuidando
de pessoas em prol do bem-estar, da
qualidade de vida e do desenvolvimento de toda a sociedade. Com a participação das cooperativas de todo o
país, o Dia C a cada ano se fortalece
como uma grande rede de solidariedade e de cuidado com o próximo.

982

INICIATIVAS COM FOCO NA COVID

4.190.407
PESSOAS BENEFICIADAS

1.174

CIDADES CONTEMPLADAS

81.094

VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS

1.627

PROJETOS REALIZADOS

1.133

COOPERATIVAS BRASILEIRAS
PARTICIPANTES
Fonte: Sistema OCB até o dia 09/11/2021.
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Dia C na Mídia e
nas redes sociais
Difundir o Dia C e mostrar para a sociedade o quanto este
movimento transforma a vida das pessoas faz parte das
estratégias de comunicação do Sistema Ocemg. Em 2021,
com os eventos de lançamento e celebração do Dia C foram alcançados resultados importantes nesse sentido.
Nas redes sociais, foram alcançadas 612.243 pessoas, com
148.899 visualizações pelo Facebook, 145.660 pelos Stories, 157.172 pelo Feed do Instagram e 160.507 no Twitter.
A live de lançamento do Dia C, transmitida pelas multiplataformas da 98FM, teve 200 mil expectadores. Já a celebração do Dia C contabilizou 3 milhões 115 mil impactos da
mensagem na capital mineira.
Além disso, entrevistas e informações foram veiculadas na
mídia mineira e a campanha alcançou 63 inserções diretas em jornais, revistas, blogs e portais de notícia. Foram
27.449.980 pessoas alcançadas nas divulgações realizadas
por 75 rádios mineiras, sendo 25 delas comerciais, 46 comunitárias e 4 educativas, em 68 cidades de Minas Gerais.
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lançamento
do dia c
em minas
Transformando desafios em esperança
Informação, entrevistas e novidades do setor cooperativista
marcaram o lançamento do movimento do Dia de Cooperar (Dia
C) em Minas Gerais. O evento foi realizado em 1ª de maio, em
uma transmissão ao vivo pelas multiplataformas da 98 FM, alcançando uma audiência de 200 mil expectadores em todo o
Estado.
Na abertura da transmissão, o presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato, contextualizou o Dia C e sua origem em
2009 frisando a importância de realizar todos os dias o Dia de
Cooperar de forma contínua com foco em ações de responsabilidade social. Endossando a importância do movimento, o
governador de Minas, Romeu Zema, enviou uma mensagem durante o evento parabenizando o Sistema Ocemg. Na ocasião,
manifestou sua satisfação ao ver o segmento prosperar no Estado, gerando oportunidades de emprego e renda para tantas
pessoas e famílias.
Na mesma linha, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de
Freitas ressaltou os resultados alcançados pelo setor, lembrando que no Brasil não existe a cultura da solidariedade, mas que
as cooperativas estão mudando essa realidade devido aos bons
exemplos do Dia C.
Com uma pauta voltada para a sustentabilidade, a programação
de lançamento contemplou o lançamento oficial do programa
MinasCoop Energia, iniciativa do Sistema Ocemg com foco na
construção de usinas fotovoltaicas para autogestão de energia
e para doação de parte da produção para instituições sociais
das cidades contempladas. Na ocasião, foi apresentado o projeto de Belo Horizonte, capitaneado pela organização, em parceria com a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas
Gerais Ltda (CCPR) e o Sicoob Credicom, beneficiando a Santa
Casa da capital.
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A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Agenda 2030 tiveram destaque na programação, com a apresentação do Programa Agentes de Transformação e Prosperidade Social (ATPS). Vale
destacar que o Sistema Ocemg é signatário, desde 2018, do Pacto Global das Nações Unidas. Para falar sobre o tema, o então
secretário executivo do Pacto Global no Brasil, Carlo Pereira, explicou sobre como as organizações signatárias contribuem com
a Agenda 2030 quando assumem o compromisso de trabalhar
questões ambientais, de direito ao trabalho decente e com foco
na anticorrupção. Outro convidado foi Rafael Tello, coordenador
da Rede Desafio 2030, da qual o Sistema Ocemg também faz parte, que complementou dizendo que o diálogo é fundamental para
entender os ODS como factíveis e possíveis de serem inseridos
no cotidiano das organizações e da sociedade.
O projeto Agente Cooperativista de Transporte (Personal Shopper), desenvolvido pela Coopmetro, Sicoob Credimontes e
Sistema Ocemg para capacitar profissionais de delivery na favela Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, foi um dos casos apresentados na programação do lançamento do projeto. Ao longo
do evento, cooperativas mineiras apresentaram trabalhos realizados nas regiões em que estão inseridas, mostrando o poder
transformador do cooperativismo. Para finalizar a programação, foi realizada live com César Menotti e Fabiano e participação especial de Rick e Ricardo.
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O Dia C do
Sistema Ocemg
A solidariedade e a cooperação foram as grandes estrelas
da celebração do Dia de Cooperar 2021. No dia 3 de julho, o
Sistema Ocemg levou informações, casos de sucesso, entretenimento e música boa para o público que acompanhou
a transmissão pelas multiplataformas da 98FM. Ao todo,
foram contabilizados 3 milhões 115 mil impactos da mensagem na capital mineira e Região Metropolitana durante a
programação.
Para contar a história desta edição do Dia C, foram convidados presidentes e dirigentes de cooperativas, representantes de entidades beneficiadas pelas ações, além do
filósofo e palestrante Mário Sérgio Cortella, que fez uma
participação especial falando sobre cooperativismo e ética
nos tempos atuais.
Na abertura, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo
Scucato, explicou que o Dia C é um momento de comemorar todos os feitos de responsabilidade social das cooperativas. Participando virtualmente, o presidente do Sistema
OCB, Márcio Lopes de Freitas, compartilhou o sentimento
de gratidão ao Sistema Ocemg pela criação deste que é o
maior movimento de voluntariado cooperativista do país.
Romeu Zema, governador de Minas Gerais, enviou um vídeo
para transmissão durante o evento, reconhecendo o trabalho das cooperativas nas diversas ações sociais, que envolvem milhares de voluntários.
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O evento contou com a participação de convidados que
compartilharam as experiências de realizar o Dia C nas cidades em que atuam, como a Rede Coop, formada por 13
cooperativas de Patos de Minas, representada, na oportunidade, pelo seu coordenador e presidente do Sicoob Credicopa, Ronaldo Siqueira. Além do presidente da Unimed-BH
e vice-presidente do Sistema Ocemg, Samuel Flam, que explicou as iniciativas da cooperativa para mitigar os efeitos e
atender os clientes e a população da capital mineira durante a pandemia.
Compartilhando as mudanças em São Gotardo, o cooperado da Coopadap, Jorge Kiryu, explanou sobre o desejo da
cooperativa de continuar produzindo alimento para a população e sobre a importância das novas gerações valorizarem a agricultura para a continuidade do crescimento do
ramo agro.
O MinasCoop Energia também foi pauta da celebração e, na
ocasião, o superintendente do Sistema Ocemg e coordenador do Comitê Gestor da iniciativa, Alexandre Gatti Lages,
explicou que o programa consiste no incentivo às cooperativas para a construção de usinas fotovoltaicas para suprir a demanda de energia de suas unidades, com doação
de parte dessa energia a entidades filantrópicas do Estado.
Durante um animado bate-papo, produtos de cooperativas
mineiras foram exibidos na edição especial do Boteco 98,
completando a programação do Dia C 2021. Foram apresentados doces, cafés, produtos lácteos, queijos, entre outros, das cooperativas Cooxupé, Coopatos, Coopfam, Dedo
de Gente, CoperSerro, Cemil, Aurora, Conap, Cocatrel e
Coocafé.
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Campanha do Dia C do
Sistema Ocemg arrecada
alimentos e itens de higiene
Com o objetivo de auxiliar entidades beneficentes de Belo
Horizonte e Região Metropolitana, o Sistema Ocemg mobilizou 64 voluntários em sua ação do Dia C 2021. Eles doaram 200 cestas básicas, correspondendo a 2.800 quilos de
alimentos. O grupo ainda angariou 106 kits de materiais de
limpeza contendo: 424 rolos de papel higiênico, 106 vidros
de álcool em gel, 212 sabonetes e 530 sabões em barra.
Os donativos foram destinados para a Creche Lar de Maria,
o Lar Cristo Rei, a Creche Odete Valadares, o Asilo Casa
do Ancião e o Abrigo Jesus. Ao todo, o Dia C do Sistema
Ocemg beneficiou 667 pessoas atendidas pelas instituições,
que contam com o apoio da população para se manterem.
Este ano, a ação integrou também o Programa Agro Fraterno, liderado pelo Sistema OCB, que consiste em estimular
as empresas e cooperativas do setor agropecuário a doar
alimentos e abraçar ainda mais as ações de combate à fome
no país, que se agravou por conta da pandemia.
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OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ODS
Em 2015 foi lançada a Agenda
2030, um plano para todas as
partes interessadas trabalharem
no combate às questões socioambientais até 2030. A agenda
tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em sua proposta. O alcance dos ODS passou
a ter protagonismo no planejamento das organizações e se tornou a esperança para mitigar os
maiores problemas da humanidade. Desde 2016 as cooperativas
abraçaram os ODS para realizar
ações de transformação social.
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Os sete ramos
do cooperativismo
participaram diretamente
nas ações do Dia C.
Confira a distribuição:
›
›
›
›
›
›
›

142 cooperativas de crédito;
57 cooperativas agropecuárias;
57 cooperativas de saúde;
17 cooperativas de trabalho;
10 cooperativas de consumo;
9 cooperativas de transporte;
3 cooperativas infraestrutura.
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Ações realizadas
pelas cooperativas
mineiras
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SICOOB CREDIVASS

Um por todos e todos por uma causa
O Sicoob Credivass celebrou o Dia de Cooperar 2021 com
uma ação para amenizar os impactos da pandemia no comércio local das cidades que dispõem de Postos de Atendimento, com a campanha: um por todos e todos por uma
causa, reunindo 310 voluntários que incentivaram os cooperados a usarem o Sicoob Card nas compras.
Com a mobilização, foi registrado um faturamento de R$
172.299,88 nos meses de maio e junho, sendo destinados R$
36 mil para a aquisição de 402 cestas básicas, ou seja, seis
toneladas de alimentos, doadas para famílias carentes de
Pouso Alegre. Além disso R$136.299,88 foram destinados à
doação de equipamentos para os hospitais de Santa Rita do
Sapucaí, Itanhandu e Cambuí, que estão na linha de frente
do atendimento dos pacientes de Covid-19 na região, beneficiando 1.608 pessoas.
Com a campanha, o Sicoob Credivass envolveu 36 Postos
de Atendimentos localizados nas cidades de: São Gonçalo
do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Campanha, Cambuí, Bom
Repouso, Jacutinga, Cordislândia, Ouro Fino, Pouso Alegre,
Passa Quatro, Itamonte, Itanhandu, Marmelópolis, Carmo
de Minas, Cristina, Pedralva, Conceição das Pedras, Camanducaia, Natércia, Senador Amaral, Heliodora, Conceição dos
Ouros, Munhoz, Virgínia, Borda da Mata, São José do Alegre,
Congonhal, Turvolândia, Extrema, Estiva, Brasópolis, Espírito Santo do Dourado e Paraisópolis.

CREDIBELGO

Quem tem fome não pode esperar
A parceria de longo prazo entre a Credibelgo e a Associação
de Usuários no Serviço da Saúde Mental de João Monlevade
(Assume) ganhou mais um capítulo de empatia e solidariedade com o Dia de Cooperar. Após a apresentação de um
diagnóstico prévio sobre a situação de dificuldade financeira das famílias assistidas pela instituição, a cooperativa promoveu uma mobilização interna, envolvendo conselheiros
fiscais e administrativos e colaboradores, contabilizando
104 voluntários que realizaram a campanha de arrecadação
de alimentos com o tema “Quem tem fome não pode esperar”.
Para entregar os donativos arrecadados, os voluntários da
ação foram até a sede da Assume, no dia três de julho, respeitando todos os protocolos de segurança, entregar 20
cestas básicas beneficiando 80 pessoas.
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SICOOB CREDIPIMENTA

Solidariedade que alimenta
O Sicoob Credipimenta abraçou a solidariedade no Dia C 2021 com uma campanha de
arrecadação de cestas básicas, que foram
distribuídas para a população carente da cidade de Pimenta, impactada pelos efeitos da
pandemia de Covid-19, principalmente com
relação à alimentação.
A partir da mobilização de 25 voluntários, a
iniciativa rendeu um total de 30 cestas básicas, que foram entregues para famílias em
situação de vulnerabilidade, beneficiando, ao
todo, 100 pessoas. Para além do Dia de Cooperar, a cooperativa faz desse tipo de projeto
uma iniciativa contínua, tendo em vista que
em vários momentos tem sempre alguém que
necessita de ajuda para ter melhores condições de vida.

SICOOB CREDIMONTE

Boas Ações
O Sicoob Credimonte mudou o estilo das suas tradicionais
campanhas do Dia de Cooperar para atender necessidades
básicas de pessoas carentes devido à crise econômica de
desemprego causada pela pandemia.
Para tanto, promoveu uma campanha de arrecadação de
gêneros alimentícios e mobilizou 50 voluntários da sua matriz, em Santo Antônio do Monte, e das agências de Pedra do
Indaiá, Camacho e Belo Horizonte. Ao final, foram doados
500 quilos de alimentos e o Sicoob Credimonte dobrou a
quantidade para uma tonelada.
Como houve doações também em dinheiro, que totalizaram
R$ 12.760, a cooperativa comprou seis capacetes Elmo, doados para a Santa Casa de Santo Antônio do Monte, e utensílios para famílias carentes da cidade. No total, as ações do
Dia C 2021 beneficiaram 200 pessoas.
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COOQPEBAN

Ajuda necessária
O Dia de Cooperar 2021 da Cooqpeban aconteceu em duas instituições beneficentes que
acolhem idosos carentes. Devido à pandemia,
ambas registraram redução significativa nas
doações recebidas nos últimos meses. Em
Muriaé, onde a cooperativa tem sua sede, a
instituição escolhida foi o Lar Ozanan. Já em
Juiz de Fora, a entidade agraciada foi a Fundação João de Freitas. Juntas, as casas são
moradia para 136 pessoas carentes.
Após um levantamento feito pela cooperativa
nas duas instituições, e com a contribuição
de 18 voluntários, a Cooqpeban fez a doação
total de 20 quilos de sabão em pó, 45 litros
de detergente, 35 litros de água sanitária, 30
quilos de açúcar, 15 litros de álcool em gel,
guardanapo, copos descartáveis, 100 litros
de cloro, 48 litros de sabão líquido, 120 buchas de cozinha e 120 litros de desinfetante,
que garantirão a limpeza das instalações nos
próximos meses.

COOPERVASS

Cooperação como Alimento
O Dia de Cooperar 2021 da Coopervass começou em abril com o projeto
“Cooperar e alimentar é a nossa missão”, criado para auxiliar famílias necessitadas da região. Com a campanha, a cada quilo de alimento arrecadado a cooperativa doou mais um.
Os pontos de coleta foram instalados na matriz da cooperativa, em São
Gonçalo do Sapucaí, e também nos Postos de Atendimento nas cidades
de Campanha, Jesuânia, Natércia, Heliodora, Turvolândia, Monsenhor
Paulo, Três Corações e Silvianópolis. A iniciativa rendeu um total de quatro toneladas de produtos entregues para as Secretarias de Assistência
Social de cada cidade.
Visando atender uma necessidade específica, o Posto de Atendimento da
cidade de Heliodora arrecadou fraldas geriátricas, produtos de higiene
pessoal e produtos de limpeza. Com as ações, a campanha do Dia C da
Coopervass envolveu 206 voluntários em benefício de 743 pessoas.
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SICOOB CREDIPONTAL

Cooperativismo
para todos
O Sicoob Credipontal mobilizou 151
voluntários das cidades de Ituiutaba,
Capinópolis, Santa Vitória, Gurinhatã,
Ipiaçu e Monte Alegre de Minas, onde
a cooperativa tem agências, para duas
ações do Dia C 2021, beneficiando 200
mil pessoas. Para a primeira, a equipe
de colaboradores foi dividida em times
para uma competição de arrecadação
de alimentos para entidades sociais
dos municípios. Os pontos de coleta
foram instalados em supermercados e
renderam duas toneladas de produtos.
A segunda iniciativa foi decidida internamente pela cooperativa e resultou
na doação de R$ 80 mil para o Hospital
São José, de Ituiutaba, para a compra
de mobílias para a instituição, que está
em fase final de obras e atende pacientes de toda a região.

SICOOB CREDITRIL
CALU
UNIPSICO UBERLÂNDIA
SICOOB CREDICOPA
SICOOB TRIÂNGULO
UNIMED UBERLÂNDIA

União contra a fome
As cooperativas Sicoob Creditril, Sicoob Triângulo,
Sicoob Credicopa, Calu, Unipsico Uberlândia e Unimed Uberlândia, com sede em Uberlândia se uniram
para realizar o projeto “Cooperativas de Uberlândia
unidas contra a fome”, iniciativa intercooperativa
para o Dia C 2021, com foco em suprir as necessidades de instituições filantrópicas da cidade.
Com a mobilização de 350 voluntários, a campanha
de arrecadação de alimentos ganhou espaço nas
agências e na estratégia de comunicação interna das
cooperativas. Ao final, foram arrecadadas oito toneladas de produtos. Distribuídos para cinco instituições beneficentes: Cozinha Comunitária da Tia Cida
(assentamento Maná), projeto ABC do Glória (assentamento Glória), Centro Espírita Santo Agostinho,
que assiste cerca de 60 famílias no bairro Morada
Nova, Fraternidade Lucas Evangelista (Fale), que assiste pessoas com Aids, Amigos do Bem, que atende
famílias carentes, e mais de 300 famílias que vivem
em estado de vulnerabilidade social no município.
O Sicoob Creditril ampliou a ação para as cidades de
Prata e Tupaciguara, onde foi arrecadada uma tonelada de alimentos, distribuídos para famílias carentes
dos dois municípios. No total, as ações beneficiaram
500 pessoas.
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SICOOB ARACOOP

Auxílio necessário
Conexão do Bem, foi o tema da Campanha
do Sicoob Aracoop, que reuniu 144 voluntários com a meta reduzir os impactos negativos da pandemia de Covid-19 nos lares
de famílias carentes, previamente selecionadas pela Sociedade São Vicente de Paulo nas cidades de Abadia dos Dourados,
Araguari, Araxá, Cascalho Rico, Coromandel, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul,
Grupiara, Ibiaí, Monte Carmelo, Morada
Nova de Minas, Pirapora, Romaria, Três Marias e Uberlândia.
Além das doações de cestas recebidas nos
Postos de Atendimento (PAs) e na sede administrativa, a cooperativa também auferiu
transferências bancárias de R$ 80. Com o
montante das doações, a meta de arrecadar 20 toneladas/mil cestas foi alcançada,
com o montante de 1.041 kits doados pelos
cooperados.
O Sicoob Aracoop também fez uma doação
complementar de mais mil cestas e totalizou 40.820 toneladas de alimentos que
chegaram na mesa de 8.147 pessoas.

SICOOB GUARANICREDI

Alimento para a mente
e para o corpo
O Sicoob Guaranicredi comemorou o Dia C 2021 com a
“Semana Coopere com o Próximo”, um evento online com
palestras, bate-papos e muito conhecimento sobre gestão
em lives com especialistas em Educação Financeira, Cooperativismo, Empreendedorismo, Voluntariado, Saúde e
Bem-Estar. Os encontros aconteceram entre os dias 28
de junho e 3 de julho.
Além disso, a cooperativa promoveu uma ação solidária
por meio da arrecadação de alimentos, com pontos de coleta instalados nas agências de Astolfo Dutra, Dona Eusébia, Guarani, Mercês, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro e Tocantins. Para impulsionar as doações, a instituição doou 120
cestas básicas e se comprometeu a doar mais uma a cada
100 quilos arrecadados.
Com o engajamento de 43 voluntários, a campanha angariou 3,7 toneladas de alimentos não perecíveis destinados
para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
de Astolfo Dutra, CRAS de Mercês, CRAS de Piraúba, Secretaria Municipal de Assistência Social de Guarani, Secretaria Municipal de Assistência Social de Dona Euzébia,
Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Pomba,
CRAS de Rodeiro e CRAS de Tocantins, que destinaram as
cestas básicas para as famílias cadastradas, beneficiando
3 mil pessoas.
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SICOOB COPESITA
COOPERTIM

Cooperando com o futuro
O Sicoob Copesita e Coopertim, com Postos
de Atendimento e sede em Timóteo e Coronel Fabriciano, de forma intercooperativa não
mediram esforços para mobilizar 60 voluntários e colocar em prática as ações para o Dia
de Cooperar em prol de pessoas em situação
de vulnerabilidade social e para a formação de
crianças e adolescentes da cidade de Timóteo,
beneficiando 900 pessoas.
As ações foram destinadas para o Projeto Social Núcleo Esportivo SuguiBol (vôlei), o Florestino Social Clube e a Associação Desportiva da
Criança e do Adolescente do Bairro Ana Moura
que receberam doações de 20 bolas profissionais de voleibol e futebol, duas redes, quatro
antenas, quatro protetores de mastro, uniformes (98 camisas, 98 shorts, 98 meiões) e 60
coletes para treinos.
Já o Lar das Meninas Jesus de Nazaré foi contemplado com a reforma da lavanderia e cozinha, que foram mobiliadas com máquina de
lavar, armário e bancada planejados. Parceiras
de longa data, Sicoob Copesita e Coopertim
também arrecadaram cobertores destinados
para 44 moradores de rua assistidos pela Associação José de Arimatéia.

CARPEC
CARMOCER
SICOOB CREDICARPA

Amigos do Bem
Carmocer, Carpec e Sicoob Credicarpa se
uniram para realizar a ação intercooperativa
Amigos do Bem, com o objetivo de ajudar famílias carentes das cidades de Carmo do Parnaíba, Arapuá, Rio Paranaíba e Tiros. Com o
auxílio de 115 voluntários, foi organizada uma
rifa solidária de um iPhone 12 e de três cestas
com produtos das cooperativas com foco em
arrecadar recursos para a compra de kits de
higiene pessoal e limpeza.
Com as vendas dos bilhetes foram arrecadados R$ 30 mil, convertidos em 588 kits, que
foram enviados para a Paróquia São José
Operário, de Carmo do Paranaíba, para a Paróquia São Francisco de Assis, de Carmo do
Paranaíba, para a cidade de Arapuá, para o
distrito de Quintinos, em Carmo do Paranaíba, para o município de Rio Paranaíba e para
a cidade de Tiros, que fizeram a distribuição
beneficiando 2.000 pessoas.
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EXPOCACCER

Esperança em dias melhores
A Campanha Semeando Esperança foi o projeto da Expocaccer para o Dia de Cooperar 2021, mobilizando 300
voluntários, que trabalharam para melhorar a qualidade
de vida de pessoas carentes do município de Patrocínio.
Por meio de uma ação de arrecadação entre cooperados,
amigos e parceiros, e do Bingo Solidário Online, uma das
atrações da tradicional “Festa da Família Expocaccer”, realizada apenas para os colaboradores, foram arrecadadas 6,2 toneladas de alimentos não perecíveis.
Os alimentos arrecadados foram enviados para 21 instituições: APAE Patrocínio, Associação dos Voluntários
de Patrocínio (AVP), Casa da Amizade, Casa do Caminho,
Centro Espírita Ensinamentos de Jesus, Centro Espírita
Seareiro de Jesus, HJ Viver, Hospital do Câncer, Igreja
Casa da Benção, Lions Clube de Patrocínio, Lions Clube Lilia Brandão, Rádio Rainha da Paz, Rotary Clube de
Novas Gerações, Sociedade São Vicente de Paula, União
Fraterna Hilton Gonçalves Dias, Centro Espírita Fraternidade Nosso Lar, Centro Espírita Francisco Xavier, Leo
Clube, SSVP-Conferência São Cristóvão, Asilo São Vicente e Nossa Casa.
Cada instituição recebeu entre 15 e 20 cestas. Houve doações extras de arroz, feijão e macarrão para o Asilo São
Vicente, APAE e AVP. A cooperativa também ajudou mais
121 famílias diretamente, beneficiando 900 pessoas com
as doações.

UNIODONTO POÇOS DE CALDAS

Comida no prato
A Uniodonto Poços de Caldas realizou a ação “Uniodonto Solidária
à Comunidade” no Dia de Cooperar
2021, para reforçar o estoque de
cestas básicas de oito instituições
beneficentes da cidade, que atendem a população carente.
A cooperativa mobilizou 125 voluntários entre eles cooperados e colaboradores, para uma campanha
de arrecadação de cestas básicas
que resultou em 100 kits de alimentos, destinados às instituições:
Lar Criança Feliz, Pronto Socorro
Jacques, Aphas, Grupo Ágape, Espiral do Bem, Belém, Ação do Bem
e Corrente do Bem, beneficiando
400 pessoas.
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COOPVIDA

Vida em pauta
Com as restrições de segurança para
visitas em instituições beneficentes
da capital mineira, pelo risco de contaminação pela Covid-19, a Coopvida
de Belo Horizonte decidiu fazer a sua
estreia no Dia de Cooperar com uma
celebração à vida, por meio de doações
de sangue. A ideia surgiu devido ao aumento da demanda dos bancos de sangue nos hospitais do Estado.
Para essa ação, que reforçou o estoque da Fundação Hemominas, a cooperativa mobilizou sete voluntários e
agendou o horário da coleta para que
todos fossem juntos no dia 3 de julho.
O resultado das doações beneficiou 28
pessoas e deixou os participantes muito felizes pela oportunidade de salvar
vidas.

SICOOB COOPJUS
SICOOB COOPEMG

Compartilhando a ideia do Dia C
O Sicoob Coopjus e o Sicoob Coopemg realizaram
juntos a Gincana Cooperativa 2021, com o objetivo
de incentivar a prática da solidariedade, a intercooperação entre cooperados e colaborados com resultados em prol da comunidade.
Para a Gincana, cada cooperativa indicou uma instituição beneficente de Belo Horizonte/Região Metropolitana. Após a união de esforços e mobilização de
cada cooperativa foram arrecadados pelo site Doação Legal R$1.643,59 pelo Sicoob Coopjus que destinou a quantia integral para o Instituto Novo Céu, que
utilizou o recurso para complementar o pagamento
da conta de luz do mês de julho. Já o Sicoob Coopemg, angariou R$ 7.236,00 em doações e distribuiu
a quantia entre as instituições Casa Filhos de Nazaré
e a Casa Mãos de Maria.
Com a participação de 162 voluntários, a Gincana
Cooperativa realizou outras atividades, como a Prova de Solidariedade que angariou fraldas descartáveis e leites. Juntas as cooperativas arrecadaram
1.764 fraldas e 341 litros de leite, doados ao projeto
Amor que Cura, que atende crianças em tratamento
oncológico. Ao final das provas, os vencedores foram as 242 pessoas beneficiadas com as doações.
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SICOOB CREDINTER

Alimento para todos
O Sicoob Credinter, com o compromisso de contribuir com um mundo
mais justo e igualitário por meio da
prática do cooperativismo e voluntariado, promoveu a campanha Arrecadação Solidária. O foco foi auxiliar as famílias de Guaranésia que
tiveram sua renda impactada pelos
efeitos da pandemia de Covid-19.
Entre os meses de maio e julho,
com a contribuição de 181 voluntários foram arrecadadas 9,1 toneladas de alimentos não perecíveis,
destinados às famílias carentes da
cidade, alcançando 1.000 pessoas
com as doações.

COOPFAM

Cooperativismo que
alimenta o corpo e a terra
Atuante em ações de incentivo à diversificação
da produção rural de alimentos entre os cooperados e para o fortalecimento da comercialização dos produtos, a Coopfam preza pela segurança alimentar das famílias produtoras e da
cidade de Poço Fundo.
Em decorrência da pandemia de Covid-19, a cooperativa realizou o projeto Coopfam Agroecológica: cooperativismo que alimenta o corpo e
a terra, que incentivou a doação de alimentos
tanto da agricultura familiar, quanto de itens não
perecíveis para abastecer a dispensa do Hospital
Gimirim e do Lar Nossa Senhora das Graças, na
cidade, contando com o auxílio de dez voluntários.
Para receber as doações, a cooperativa instalou
pontos de coleta em sua sede e nos supermercados da cidade, arrecadando 35 quilos de alimentos, que beneficiaram 70 pessoas.

44

SICOOB UFVCREDI

Corrida virtual,
solidariedade real
O Sicoob UFVCredi marcou as comemorações do Dia C com a realização da sua
tradicional Corrida Solidária, em formato
virtual. Para participar, os atletas contribuíram com dois quilos de alimentos não perecíveis, entregues nos 10 pontos de coleta,
e inscrição para as categorias Caminhada
Feminino e Masculino (3 e 5 km), Corrida
Feminino e Masculino (5, 10 e 21 km) e Bike
Feminino e Masculino (20, 35 e 50 km). Em
troca, todos receberam uma camisa oficial
do evento e uma medalha.
Os participantes tiveram uma semana, para
concluir o trajeto, respeitando-se todas as
normas de segurança, e comprovar o resultado por meio do app STRAVA ou do relógio
GPS. Os vencedores nas respectivas categorias foram anunciados durante a live realizada na celebração do Dia de Cooperar, no
dia 3 de julho, que teve programação musical com artistas voluntários da cidade de
Viçosa. Para a concretização dos eventos
25 voluntários estiveram envolvidos e ao final foi angariada 1,2 tonelada de alimentos
que beneficiaram 200 pessoas na cidade.

SICOOB CREDISALES

O olhar para as
necessidades do outro
A ação do Sicoob Credisales para o Dia de
Cooperar 2021 foi realizada na cidade de São
Francisco de Sales por meio de uma campanha de arrecadação de cestas básicas para
as famílias carentes, cadastradas pela Assistência Social do município.
Com a participação de 20 voluntários, a cooperativa fez uma intensa divulgação da campanha nas redes sociais, usou carros de som,
criou um QR Code especial para arrecadar
recursos financeiros, além de doar R$ 5 mil. O
resultado final foi convertido em 105 cestas
básicas, mais 71 kits com refrigerante, salgadinhos, bolachas e doces para as crianças. Ao
todo, foram beneficiadas 400 pessoas.
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SICOOB NOSSOCRÉDITO

Resposta solidária
O Sicoob Nossocrédito promoveu uma ação envolvendo
seus Postos de Atendimentos nas comunidades de São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Pratápolis, Itamogi, Jacuí, Passos e Itaú de Minas para minimizar os impactos negativos da pandemia de Covid-19 na vida das famílias
carentes e marcar as comemorações do Dia de Cooperar
2021.
Para incentivar os associados a participarem das assembleias virtuais realizadas em agosto, por meio do aplicativo
Sicoob MOOB, a cooperativa se comprometeu a converter
cada voto em uma cesta básica doada para a campanha.
Com a ajuda de 13 voluntários, a iniciativa rendeu 385 kits
de alimentos que foram adquiridos em 13 locais diferentes a
fim de movimentar o comércio da região.
Os produtos foram encaminhados para 11 instituições beneficentes que atendem famílias carentes. Em São Sebastião
do Paraíso foram contemplados: Instituto Inclua, Obras
Sociais Dr. Bezerra de Menezes, Serviço de Obras Sociais
(S.O.S.), Paróquia São Judas e Lions Clube. A Associação
Mãe da Divina Providência, em Pratápolis, e a Associação
Famílias do Bem de Jacuí também receberam os kits. Em
Passos, a ajuda foi destinada para Corrente do Bem, Lar São
Vicente e APAE da cidade e, em Itaú de Minas, as entregas
foram para as Obras Sociais. Com as doações 1.540 pessoas
foram beneficiadas.

COOPER CRED PIF PAF

Ajuda compartilhada
A Cooper Cred Pif Paf, que tem sede em
Visconde do Rio Branco, selecionou uma
instituição de três cidades da sua base
de atuação para serem beneficiadas pela
campanha do Dia de Cooperar. Além de
ajudar quem precisa, a ação buscou aumentar a sensação de pertencimento
dos cooperados, por meio do trabalho
solidário, contando com a colaboração
de 12 voluntários.
Para a APAE de Palmeiras de Goiás (GO),
instituição que atende mais de 300 famílias da cidade, a cooperativa fez a
doação de frangos inteiros. Já a Casa
do Idoso Recanto São Vicente, localizada em Patrocínio (MG) e que atende 58
idosos, o apoio ganhou a forma de produtos Pif Paf e itens usados na limpeza
das instalações. A terceira instituição
contemplada foi a Secretaria de Assistência Social de Canoinhas (SC), para a
qual foi destinada uma remessa de 32
cestas básicas, para famílias carentes
cadastradas. Com as doações 390 pessoas foram beneficiadas nas três cidades, sendo 58 em Minas Gerais.
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COOFAB

Cooperação em
várias frentes
A Coofab celebrou o Dia de Cooperar em
quatro eixos: campanha de agasalho, arrecadação de cestas básicas, doações de
leite e incentivo à sustentabilidade. Todas
as ações foram realizadas para auxiliar
famílias carentes de Viçosa.
Foram mobilizados cinco voluntários para
as ações que, realizadas no formato de
gincana, arrecadaram 828,57 Kg de agasalhos, 1,031 tonelada de alimentos não
perecíveis e 398 litros de leite, destinados para a Prefeitura Municipal de Viçosa,
que distribuiu os itens. Para incentivar a
popular à prática da sustentabilidade, os
associados da cooperativa gravaram 12
vídeos com dicas que podem ser usadas
em casa ou no trabalho. Com as ações,
11.228 pessoas no município foram beneficiadas.

COOPOÇOS

Abastecimento
Solidário
O Banco de Alimentos da cidade
de Poços de Caldas ganhou um
reforço extra no Dia C 2021 realizado pela Coopoços. Com a notícia de que a pandemia afetou o
abastecimento da instituição, a
cooperativa decidiu fazer a sua
parte e mostrar que “Cooperar
faz bem”.
Para tanto, a cooperativa mobilizou 11 voluntários, que não economizaram esforços na hora de
fazer a arrecadação de alimentos
não perecíveis. O resultado obtido foi bastante positivo, com 1 tonelada de produtos que, uma vez
disponíveis, chegaram à mesa de
famílias em situação de vulnerabilidade, ajudando 1.600 pessoas.
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UNIMED FEDERAÇÃO
MINAS

Ajuda para quem
está perto
Para marcar o Dia de Cooperar 2021, a
Unimed Federação Minas promoveu uma
campanha interna para arrecadar recursos para a compra de cestas básicas
para a Associação Shekinah, localizada
no bairro Taquaril, em Belo Horizonte.
Atualmente, a instituição atende 269 famílias cadastradas, além de manter 108
crianças na creche.
A meta inicial da campanha era atingir
a marca de 380 kits de alimentos, dos
quais 190 seriam doados pela própria
cooperativa. Mas a campanha atraiu 284
voluntários e ao final foram arrecadados
R$ 13.731,50, montante que possibilitou
a compra de 211 cestas. A Unimed Federação Minas dobrou a oferta para 423 e
fez o envio para a instituição, garantindo
o auxílio para mais famílias carentes da
região, beneficiando 1.692 pessoas.

SICOOB COOPCREDI

Marmita do Bem
O Sicoob Coopcredi, atenta a programação online da 56ª Expodores Live Show,
tradicional exposição agropecuária de Dores do Indaiá, promoveu no mesmo período
a ação do Dia de Cooperar 2021- Marmita
do Bem, que consistiu na venda de marmitas de comida caipira preparadas em fogo
de chão.
Com a mobilização de 107 voluntários, a
cooperativa preparou uma grande quantidade de comida, resultando na venda e entrega de 780 marmitas durante o evento,
tendo uma arrecadação de R$ 23.550. O
recurso foi igualmente dividido para Santa Casa de Misericórdia Dr. Zacarias, APAE,
Asilo Pavilhão Godofredo Araújo e Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis,
clínica para recuperação de dependentes
químicos, beneficiando 500 pessoas.
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SICOOB MONTECREDI
MONTECCER

Dose tripla de
solidariedade
Sicoob Montecredi e Monteccer se
uniram mais uma vez para uma ação
que marcou as comemorações do
Dia de Cooperar 2021 em Monte
Carmelo, com foco em auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade
social do município. Assim, entre os
meses junho e julho, elas colocaram
em prática o projeto “Cooper.Ação
Alimentos” para rodar na cidade,com objetivo de arrecadar alimentos
não perecíveis.
Para incentivar a participação, as
cooperativas se comprometeram
que, a cada cesta ou R$ 50 arrecadados, cada uma delas faria também
uma doação, triplicando os resultados. Mobilizados com a causa, 45 voluntários participaram da ação que
arrecadou 2.049 kits de alimentos
que juntos somaram 40.980 quilos
de produtos, destinados para 6.147
pessoas.

UNIMED DIVINÓPOLIS

A Arte do grafite, na cultura,
educação e saúde
A Unimed Divinópolis foi procurada por membros do Circuito Cores na Rua (CCorra), que trabalha com a arte
do grafite, propondo a concretização de um projeto em
conjunto em algum espaço público da cidade. Após o levantamento de diversas ideias, foi decidido fazer um grafite em homenagem aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia na cidade.
Dando vida para ação, a Unimed Divinópolis enviou um
ofício para a Escola Estadual Monsenhor Domingos, solicitando a autorização para que os artistas pudessem
grafitar o muro externo da instituição. Tudo definido,
eles entraram em cena com um trabalho que representa
o agradecimento dos 240 mil divinopolitanos aos profissionais que ao longo da pandemia se dedicaram ao tratamento dos pacientes de Covid-19. A ação promoveu
ainda a conscientização dos alunos da escola sobre arte
urbana, meio ambiente e educação com a revitalização
do espaço local.
O muro, antes branco, ressignificou a paisagem urbana
da cidade, e o espaço passou a ser o mais visitado e fotografado pelos moradores. A ação mobilizou três voluntários e beneficiou 10 mil pessoas em Divinópolis.
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UNIMED SUL MINEIRA

Solidariedade emergencial
A Unimed Sul Mineira comemorou o Dia de Cooperar com diversas
ações para minimizar os impactos negativos da pandemia de Covid-19, levando o conforto físico e mental para a população carente
de Pouso Alegre e Extrema. Ao todo, as iniciativas mobilizaram 43
voluntários e beneficiaram 16.372 pessoas.
Para viabilizar os projetos, a direção da cooperativa acatou sugestão dos Voluntários Unimed Sul de Minas - Unianjos sobre a reimplantação do orçamento para ações sociais emergenciais, que superou R$ 27 mil, para a compra de alimentos e itens diversos, como
cobertores, doados para a Associação Pastoral de Rua, Movimento
Social São José – Pró Tuberculose, Projeto Social Santo Antônio
(Prossan) e famílias de alunos da Escola Municipal São Benedito,
em Pouso Alegre, bem como a Sociedade São Vicente de Paulo e o
Projeto Mulheres Brilhantes 2021, em Extrema.
A cooperativa também realizou uma live no Instagram com o tema
“Respire Fundo: Dicas e cuidados para manter a saúde mental em
tempos de pandemia”, que contou com a participação da médica
de família e comunidade da Atenção Integral à Saúde da cooperativa e voluntária da Unianjos, Fernanda Laraia, a instrutora de Yoga,
Thais Ribeiro, e a médica psiquiatra e cooperada, Juliana Melgale.
Para encerrar a programação, no dia 5 de julho, a cooperativa promoveu a ação interna chamada #BoraDoarSangueUnimed, que reforçou o estoque do Hemocentro de Pouso Alegre com doações
de sangue fechando a campanha do Junho Vermelho, que incentiva
essa prática na cidade.

UNIMED GUAXUPÉ

Lacres de
solidariedade
A Unimed Guaxupé fez do Dia C uma
oportunidade de ajudar o próximo
por meio da promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social, com o projeto Eu ajudo na lata,
que consiste no recolhimento de lacres de latinhas de alumínio, trocados por cadeiras de rodas. Devido à
pandemia de Covid-19, a Associação
de Apoio a Deficientes de Guaxupé
(AADG), registrou aumento da procura por empréstimo temporário
dos equipamentos.
A ação mobilizou 20 voluntários que
arrecadaram 906 quilos de lacres,
resultando em 11 cadeiras de rodas.
Como a cooperativa se comprometeu a dobrar a quantidade conquistada pela campanha, o resultado
final do Dia de Cooperar ganhou a
forma de 22 cadeiras, que beneficiaram 110 pessoas.
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SICOOB
CREDIPINHO

Saúde em primeiro lugar
Diante do cenário de pandemia, o Sicoob Credipinho promoveu a campanha “Gestos que salvam” no Dia de Cooperar, por meio de diversas ações direcionadas para a
melhoria da infraestrutura do atendimento hospitalar das
cidades de João Pinheiro, Brasilândia de Minas, Dom Bosco
e Bonfinópolis de Minas.
Com a campanha, o Hospital Municipal de Brasilândia de
Minas recebeu um respirador e o hospital municipal de
João Pinheiro um eletrocardiograma, um cardioversor e
duas bombas de infusão usados para o tratamento dos pacientes de Covid-19. O Hospital Municipal de Dom Bosco
recebeu um respirador, assim como o Hospital Municipal
de Bonfinópolis de Minas. Outra iniciativa foi uma campanha que arrecadou recursos para ajudar a Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer (Anmecc)
a construir um hospital em Unaí para atender a região.
Inicialmente, a cooperativa doou R$ 5 mil em materiais de
construção, mas a campanha estenderá.
Complementando a ação, a cooperativa também doou R$
3 mil em material de construção para duas instituições da
cidade de Riachinho para a melhoria das suas instalações.
Os projetos do Dia C 2021 do Sicoob Credipinho mobilizaram 100 voluntários e beneficiaram 79,3 mil pessoas.

SICOOB CENTRAL CREDIMINAS

Solidariedade e carinho
O Dia de Cooperar do Sicoob Central Crediminas foi mais uma oportunidade de ajudar a Casa
do Ancião Cidade Ozanan da Sociedade São
Vicente de Paula, em Belo Horizonte, que registrou uma redução das doações de insumos
básicos devido à crise provocada pela pandemia
de Covid-19. Com isso, a Central focou esforços
na promoção de momentos de solidariedade e
inclusão social para o público da terceira idade.
Com o auxílio de 12 voluntários, o Sicoob Central Crediminas arrecadou 495 fraldas geriátricas, 115 litros de leite, 85 quilos de alimentos
não perecíveis e 82 itens de higiene pessoal, que
abasteceram a dispensa da instituição que atualmente atende 44 pessoas.
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CEMIL
SICOOB CREDICOPA
FECOAGRO LEITE MINAS
COOPATOS
SICOOB CREDIPATOS
UNIMED PATOS DE MINAS
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS
SUINCO
FRIGOPATOS
SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG
COOPERLUMA
COOPERAL

UNIMED UBÁ
SICOOB UNI SUDESTE

Segurança alimentar em foco
A Unimed Ubá e o Sicoob Uni Sudeste se uniram no Dia
de Cooperar 2021 para juntas auxiliar no abastecimento
do Banco de Alimentos da cidade, que fornece gêneros
alimentícios para 36 entidades beneficentes e projetos
socioassistenciais, atendendo 3.600 pessoas carentes.
As cooperativas focaram a iniciativa nos estoques de arroz, feijão e leite.
Para alcançar os resultados pretendidos, foram instalados postos de doação nos supermercados parceiros,
Supermercado Vieirão, Supermercado Nova Era, Supermercado Dancaeri, Supermercado Super Pop e Supermercado Grossi e na unidade Unimed Pleno. Para
estimular a comunidade e agradecer aos parceiros, a cooperativa realizou uma live com artistas da cidade, que
abraçaram a causa voluntariamente. Ao todo foi arrecadada 1,346 tonelada de alimentos e a campanha mobilizou 105 voluntários.
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Mãos que cuidam
Cemil, Sicoob Credipatos, Fecoagro Leite Minas, Coopatos,
Unimed Patos de Minas, Unicred
Integração de Minas, Suinco,
Frigopatos, Sicredi Integração Rota das Terras de Minas
RS/MG, Cooperluma e Cooperal, em parceria com o Consórcio Central Grupo Cooperativo
(CCGC) se uniram por meio da
Rede Coop Patos de Minas para
fazer diversas ações sociais no
Dia de Cooperar 2021.
Em vários eixos de mobilização,
as ações foram realizadas de
março a dezembro e contou com
a participação de 3.860 voluntários, que se mobilizaram para
arrecadação de 22 toneladas de
produtos de higiene de limpeza
destinadas para 11 instituições
beneficentes de Patos de Minas. Motivadas, as cooperativas
realizaram a ação Voluntários
Sangue Bom, abastecendo o estoque do hemocentro local com
a presença de 1.000 doadores.
Finalizando as atividades do Dia
C, também foram realizadas
ações de preservação do meio
ambiente e uma campanha de
arrecadação de alimentos, beneficiando 4.000 pessoas.

COOPDEBJUF

Solução solidária
O Dia de Cooperar 2021 da Coopdebjuf teve como foco a Associação Feminina de Prevenção e
Combate ao Câncer de Juiz de
Fora/Hospital Ascomcer. A instituição registrou queda nas doações de leite integral com a chegada do inverno e recebeu total
apoio da cooperativa para reverter esse quadro de escassez.
A ação mobilizou nove voluntários que, por meio da Coopdebjuf,
sensibilizaram os bancários da
região para a doação dos produtores. Para facilitar as doações, o
recolhimento das caixas de leite
foi realizado nas agências, com a
ajuda de um motoboy patrocinado por uma empresa parceira. O
resultado superou as expectativas, com 560 litros do alimento.
Foram beneficiadas 90 pessoas.

SICOOB ACICREDI

Campanha solidária
Com sede em Guaxupé e Postos de
Atendimento (PA’s) em Nova Resende,
Juruaia e Muzambinho, o Sicoob Acicredi promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos para auxiliar
instituições beneficentes da sua área de
atuação no Dia de Cooperar 2021. A ação
foi amplamente divulgada e as agências
foram transformadas em pontos de coleta para facilitar a entrega das doações.
A campanha mobilizou 45 voluntários
e rendeu 84 cestas básicas e diversos
produtos avulsos, que beneficiaram 300
pessoas procedentes das instituições
Casa Bom Pastor (Guaxupé), Lar São Vicente de Paula (Juruaia), Grupo Bom Samaritano (Nova Resende), Lar São Vicente de Paula e Frente de Apoio ao Menor
(Muzambinho).
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SICOOB CREDICENM
COOPERCENTRO

Cooperação para
a comunidade
Sicoob Credicenm e Coopercentro se uniram
no Dia C em uma campanha de arrecadação
de recursos para a compra de novas poltronas
para os acompanhantes dos 115 leitos do Hospital Imaculada Conceição (HIC). A instituição
atende a população de Guanhães e mais de 20
municípios do entorno.
Para motivar as doações, as cooperativas com
a contribuição de 47 voluntários promoveram
a Live Show Dia C, em prol do Hospital, que
contribuíram para a conscientização da importância do propósito desse projeto nomeado
“Solidários HIC: A cooperação que conforta”.
O resultado foi a arrecadação de R$ 32.303,34,
beneficiando 300 pessoas. Aumentando o alcance do Dia C, a agência do Sicoob Credicenm em Itamarandiba, arrecadou 288 quilos
em alimentos destinados para as famílias carentes da cidade, auxiliando 72 pessoas.Com
as duas ações 372 pessoas foram beneficiadas.

SICOOB CREDIARA

Compromisso com o social
O Sicoob Crediara promoveu a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias carentes da cidade de Araxá no Dia C 2021.
Por meio da ação #VEMCOOPERAR Sicoob Crediara, a cooperativa mobilizou 110 voluntários,
da matriz em Araxá e dos Postos de Atendimento (PAs) de Ibiá, Tapira, Perdizes, Santa Juliana,
Nova Ponte e Pedrinópolis, para abastecer o
estoque do Serviço de Obras Sociais da cidade
(SOS Araxá).
Para realizar a ação a cooperativa se organizou
de modo a respeitar as restrições impostas pela
Covid-19 quanto à realização de blitz presencial
em estabelecimentos comerciais e arrecadou
4.022 toneladas de produtos, sendo 216 cestas
básicas, 312 litros de leite, 20 litros de óleo, 428
quilos de alimentos não perecíveis e 72 itens diversos, beneficiando 700 pessoas.
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CRESOL MINAS GERAIS

Meio ambiente em foco
Para celebrar o Dia de Cooperar, a Cresol Minas Gerais realizou a ação Mês da Cooperação
Carbono Neutro, com foco em responsabilidade ambiental. A cooperativa calculou a taxa
de carbono emitida pelos Postos de Atendimentos (PA), em 18 cidades durante um mês
e neutralizou a mesma por meio do plantio de
mais de 300 árvores e da preservação de quatro nascentes.
A iniciativa contou com a participação de parceiros, colaboradores e cooperados nos municípios de Muriaé, Rosário da Limeira, Eugenópolis, Ervália, Araponga, Guiricema, Miradouro,
Fervedouro, Carangola, Tombos, Manhuaçu,
Espera Feliz, Divino, Manhumirim, Alto Jequitibá, Caratinga, Santana do Manhuaçu e Simonésia. Foram mobilizados 200 voluntários que
atuaram em benefício de 500 pessoas.
A Cresol Minas Gerais desenvolve, ainda, um
projeto de longo prazo de preservação de nascentes na sua área de atuação.

SICOOB ARCOMCREDI

Luz, ar e bem-estar
para uma vida nova
Mais uma vez, o Sicoob Arcomcredi voltou seus
olhos para as necessidades do projeto Conexão
Vida, casa de reabilitação de dependentes químicos localizado em um vilarejo rural conhecido
como Corumbá, na região de Arcos. Na edição
passada do Dia C, a cooperativa reformou dois
banheiros da instituição e nesta edição, a cooperativa retornou o projeto para dar continuidade as reformas do refeitório, das cozinhas internas e externas e, ainda, adequação dos espaços
às normas da vigilância sanitária.
Dessa forma, as instalações que eram escuras
e não atendiam as necessidades dos 15 internos
beneficiados pela obra, ganharam pintura nova,
janelas de vidro temperado, mais circulação de
luz e ar no ambiente e mobiliário adequado para
a refeição em grupo. O orçamento inicial da
obra ficou em R$ 20 mil. A cooperativa assumiu
todos os custos com material e mão de obra e
fez, ainda, um projeto arquitetônico para a área.
A ação mobilizou 26 voluntários.
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UNIMED CARATINGA

Solidariedade em dobro
A Unimed Caratinga promoveu uma campanha de arrecadação de gêneros alimentícios
para o Centro Espírita Dias da Cruz no Dia de
Cooperar 2021. Para incentivar as doações, a
cooperativa se comprometeu a dobrar o resultado final alcançado.
Aos colaboradores, que sempre são incentivados a ajudar o próximo, a cooperativa sugeriu uma doação individual de cada um para
auxiliar na compra de alimentos. Para os cooperados, a proposta foi envolvida com o Programa Núcleo de Desenvolvimento Humano,
na qual a doação de uma cesta básica ou determinada quantidade de gêneros seria convertida em pontos.
Clientes e sociedade também foram convidados a participar com doações entregues diretamente nas unidades da cooperativa. Nos
pontos de coleta, foi arrecadada 1,7 tonelada
em donativos. A Unimed Caratinga doou mais
1,8 tonelada, totalizando 3,6 toneladas de solidariedade em forma de alimentos. A ação
beneficiou 220 pessoas e mobilizou 15 voluntários.

SICOOB COSMIPA

De mãos dadas para
acabar com a fome
O Sicoob Cosmipa mobilizou colaboradores, cooperados e
sociedade em uma campanha de arrecadação de alimentos realizada nos Postos de Atendimento (PAs) de Ipatinga,
Coronel Fabriciano, Joanésia, Açucena, Belo Oriente, Mesquita, São João do Oriente e Antônio Dias.
Para incentivar a participação da comunidade, a cooperativa se comprometeu a duplicar cada cesta doada, visando
aumentar o impacto da ação. Os kits de alimentos foram
destinados ao Grupo Espírita Vovô Pedro, de Coronel Fabriciano, e ao Instituto Athos, ao Projeto Criança e Adolescente Feliz, à Associação Projeto de Deus (ASPD) e ao Lar
Divina Providência, em Ipatinga
A Sociedade São Vicente de Paulo, de Belo Oriente, também recebeu os kits, bem como o Abrigo Institucional
Bairro Jardim das Flores, de Açucena, o Centro de Referência de Assistência Social - CRAs de Mesquita, o CRAS
de Joanésia, o Instituto das Irmãs da Beneficência Popular, em Antônio Dias, e a Sociedade São Vicente de Paulo
e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
ambas de São José do Oriente. Ao todo, foram doadas
1.134 cestas/17 toneladas de alimentos, que beneficiaram
cinco mil pessoas, graças à dedicação de 30 voluntários.
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FENCOM
BELCOOP
BHCOOP
SANTACOOP
GINECOOP
COOPMED
COPIMEF
FELICOOP
HC-COOP
COOPERCON
COOPIMIMG

Alimento para
quem precisa
A Fencom e suas filiadas Belcoop,
BHCoop, Santacoop, Ginecoop, Coopmed, Copimef, Felicoop, HC-Coop,
Coopercon e Coopiming, promoveram uma campanha de arrecadação
de alimentos não perecíveis, produtos
de limpeza e itens de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade
social e financeira.
A ação mobilizou 20 voluntários movidos pelo tema “Tempo de Cooperar
mais”. Em três meses de campanha,
as cooperativas arrecadaram 2,8 toneladas de doações, entre as quais
115 cestas básicas. As cooperativas
enviaram parte dos materiais para o
projeto Conexão do Bem, que distribui os kits de alimentos, os itens de
higiene pessoal e material de limpeza
para comunidades carentes de Belo
Horizonte, com mais de 1200 famílias
atendidas durante a pandemia.
A outra parte foi destinada para o
Marmitada BH, que distribui 500 marmitas para a população de rua da capital, por semana. A campanha intercooperativa culminou em 715 pessoas
beneficiadas.

UNIMED VARGINHA

Nos detalhes, o cuidado
Para motivar uma arrecadação robusta de
fraldas geriátricas, a cooperativa lançou a
campanha “Jeito de Cuidar Unimed”. Com
participação de 487 voluntários, a arrecadação começou com os colaboradores do
Grupo Empresarial Unimed Varginha, por
meio da Lista do Cuidado, em que eles autorizavam o desconto no convênio da farmácia do valor correspondente a um pacote de fraldas. Em troca, todos receberam
uma máscara de proteção personalizada.
A ação também envolveu os médicos cooperados, que registraram grande adesão, e
houve ainda doações de empresas clientes
e da comunidade local.
No total, foram arrecadados 1.112 mil pacotes do produto, que foram entregues aos
dois hospitais, Unidade de Pronto Atendimento -UPA e Lar São Vicente de Paulo
de Varginha e também para as unidades de
saúde das cidades onde a Unimed Varginha tem seccionais, como Boa Esperança,
Campanha, Elói Mendes e São Gonçalo do
Sapucaí. A ação beneficiou 200 pessoas.
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SICOOB UNIÃO CENTRAL
COAPA
COOPARDOSIA

Drive Thru solidário
Sicoob União Central, Coapa e Coopardosia se uniram para celebrar o
Dia C 2021 com uma ação conjunta
que beneficiou 300 pessoas nas cidades de Paraopeba, Curvelo, Bela
Vista, Caetanópolis, Araçuaí, Felixlândia, Presidente Juscelino, Gouveia, Cordisburgo e Serro O foco foi
arrecadar alimentos não perecíveis
e abastecer o estoque de instituições beneficentes de cada localidade, que fazem o atendimento de
famílias em situação de vulnerabilidade, e, para tal, foram instaladas
estruturas do Drive Thru – Dia C
para recolhimento das doações.
O engajamento da comunidade e a
participação de 72 voluntários foram tão positivos que a campanha
superou a meta inicial e resultou em
uma tonelada de produtos.

UNIMED CURVELO
UNICRED SETE LAGOAS

Solidariedade
e vida
Unimed Curvelo e Unicred Sete
Lagoas trabalharam juntas no
Dia C 2021 em uma ação que
buscou aumentar o estoque do
banco de sangue da Fundação
Hemominas em Sete Lagoas. A
instituição abastece os hospitais da cidade e também da região e apontava para a falta de
bolsas de sangue.
A ação contou com a participação de nove voluntários, que
trabalharam na mobilização
de doadores, resultando em
134 pessoas que foram ao hemocentro, durante os 18 dias
de permanência da iniciativa.
Foram realizadas 102 doações
efetivas que beneficiaram 408
pessoas.
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SICOOB UNIÃO CENTRAL

Agradecimento
sob medida
Para comemorar o Dia de Cooperar,
o Sicoob União Central de Paraopeba
demonstrou sua gratidão aos profissionais de saúde na linha de frente
do tratamento dos pacientes de Covid-19 no Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas, de Caetanópolis.
A campanha “Cuidado de quem Cuida
– Sicoob União” resultou em uma homenagem por meio da distribuição de
uma remessa especial de 46 scrubs
(uniforme de uso hospitalar composto de blusa e calça) usados pelos profissionais durante o trabalho. Participaram da ação sete voluntários. Os
trajes beneficiaram 42 pessoas, que
poderão fazer as trocas necessárias
com menos desgastes dos materiais.

SICOOB CREDICOOP

Noites mais tranquilas
O Projeto Vila Viva do Sicoob Credicoop entrou em cena mais uma vez para integrar o Dia
de Cooperar. A cooperativa realizou uma campanha para arrecadar fundos para a reforma
do telhado de sete das 12 casas da Vila Vicentina de Pitangui. A instituição fundada em 1936
acolhe e é moradia para mulheres de baixa
renda em situação de abandono social e familiar ou com vínculos familiares fragilizados.
Com a participação de 20 voluntários, a cooperativa mobilizou empresas da região, sociedade e colaboradores para a ação que, partindo de um diagnóstico prévio das condições
físicas do local, resultou em melhorias estruturais para as casas, visto que os telhados
estavam bastante danificados. A campanha
arrecadou um total de R$ 25.900 necessários
para a obra, mas a vontade de ajudar era tão
grande que a intervenção acabou incluindo a
manutenção do muro que cerca a propriedade, que antes era baixo e tinha trechos quebrados, e também do jardim da entrada, para
melhorar o aspecto do local.
No Dia C, todas as moradoras receberam cestas de café da manhã, para que elas também
pudessem comemorar, mesmo que a distância, a data.
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SICREDI ESPUMOSO RS/MG

Reflorestando para
um mundo mais verde
A participação do Sicredi Espumoso
RS/MG no Dia de Cooperar envolveu matriz e Postos de Atendimento (PAs) da cooperativa em Boa Esperança e também nas cidades de
Campos Gerais, Três Pontas, Varginha e Elói Mendes, onde 60 voluntários participaram de uma ação que
teve como objetivo divulgar a marca e o posicionamento estratégico
da instituição, por meio do cuidado
com o meio ambiente, beneficiando
1.000 pessoas.
Para tanto, a cooperativa fez a doação de mil mudas nativas para plantio em terrenos onde não há cobertura de árvores ou que necessitam
de reflorestamento nas respectivas
cidades.

SICOOB CREDIVERTENTES

Minas mais inclusiva
Seguindo a tradição de promover uma ação ambiental e
outra social, o Sicoob Credivertentes comemorou o Dia
de Cooperar em grande estilo, dando continuidade ao
projeto Minas + Vertentes, que tem como meta resgatar
e proteger as nascentes da sua base de atuação. Realizou também o projeto Minas mais inclusiva – solidariedade e sustentabilidade.
Com as ações foram mobilizadas 19 agências da cooperativa localizadas nas cidades de São Tiago, Conceição
da Barra de Minas, Ritápolis, Resende Costa, 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,
Alto Rio Grande, Alto Rio Doce, reunindo 210 voluntários.
A ação ambiental foi realizada nas cidades de São João
del Rei, Coronel Xavier Chaves e Prados, atingindo a meta
de proteger 40 nascentes, correspondente a mais de
sete quilômetros de áreas cuidadas. Já com a campanha
Minas mais inclusiva foram arrecadadas 20 toneladas de
alimentos e 10 mil kits com itens diversos, distribuídos
nas cidades de atuação do Sicoob Credivertentes. No
total, as duas ações beneficiaram sete mil pessoas.
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UNIMED INCONFIDENTES

Fazer o bem:
uma receita que
transforma vidas
Quem tem fome, tem pressa. E,
pensando nessa máxima, a Unimed Inconfidentes reuniu 121
voluntários e uma gincana para
a arrecadação de cestas básicas
para os moradores Ouro Preto,
Mariana e Itabirito.
Batizada de Faça o bem: uma
receita que transforma vidas, a
ação reuniu os voluntários em
12 grupos que foram motivados
ao longo de dois meses a arrecadarem cestas básicas. O grupo vencedor recebeu um brinde
simbólico e um lanche. Com a
união e a dedicação de todos os
voluntários foram arrecadadas
8,8 toneladas de alimentos, distribuídos para 581 pessoas.

SICOOB CREDIFOR
UNIMED ALTO SÃO FRANCISCO
SICOOB CENTRO-OESTE

Recuperar para
reinserir
Movidos pelo objetivo de auxiliar a
Casa de Acolhimento Divina Misericórdia (Cadim), localizada em Formiga,
o Sicoob Credifor, Unimed Alto São
Francisco e Sicoob Centro-Oeste se
uniram para criar uma ação que pudesse contribuir com a instituição que
atua na recuperação de usuários de
drogas e sua reinserção na sociedade.
Para isso, contaram com o apoio de
100 voluntários que deram o seu melhor para realizar a ação: Drive Thru da
Cadim. Por meio da venda de combos
de quitutes, os voluntários criaram um
serviço de drive-thru para distribuir
massas, caldos e canjica produzidos
por eles, angariando um montante de
R$ 9.000 destinado para a instituição
Cadim, beneficiando 30 pessoas.
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SICOOB ARACREDI
COOCACER ARAGUARI

Comunidade do bem
Juntos podemos mais. Foi com
esse princípio que 90 voluntários
dos Postos de Atendimento do Sicoob Aracredi em Araguari e Indianópolis e da Coocacer Araguari se
uniram para beneficiar 1.200 pessoas.
Com a intenção mobilização de associados e comunidade, foram arrecadadas 905 cestas básicas, 420
kits de higiene pessoal, 252 litros
de suco, 100 latas de complementos alimentares, 100 pacotes de
fraldas geriátricas, lençóis e toalhas, que foram distribuídos para as
instituições Semente Esperança,
Casa do Caminho, Abrigo Cristo
Rei, Mosteiro da Imaculada Conceição. Além disso, foi arrecadada
uma verba de R$ 15 mil destinada à
Central de Ajuda à Covid.

SICOOB CREDICAPI

Colaborando com
a Santa Casa
Para amenizar as necessidades da
Santa Casa de Caridade de Capitólio, que envolvia a urgente readaptação do projeto elétrico, o Sicoob
Credicapi mobilizou cooperados,
comércio local, moradores e um
grupo composto por oito voluntários para colocar em prática a ação
do Dia de Cooperar.
Com as restrições da pandemia, foi
organizada uma rifa de uma bicicleta. E, assim, com grande adesão
popular, a cooperativa realizou o
sorteio durante uma live que contou com diversas atrações locais.
Na ação foram arrecadados R$ 52
mil, doados à instituição, beneficiando 11 mil pessoas.
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UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS
UNIMED SUDOESTE DE MINAS
UNIMED DE LAVRAS

Correr juntos
é prosperar
A ação intercooperativa das cooperativas Unimed Sudoeste de
Minas, em Passos, Unimed Lavras
e os Postos de Atendimento da
Unicred Integração de Minas nas
cidades de: Araxá, Patrocínio, Coromandel, Paracatu, Patos de Minas, Unaí, Formiga, Arcos, Divinópolis, Campo Belo, Itaúna, Lavras,
São Sebastião do Paraíso, Bambuí
e Passos, reuniu 130 voluntários,
que juntos colocaram em prática
o projeto Dia de Cooperar: correr
juntos é prosperar, com foco em
angariar a doação de alimentos
para as cidades de atuação das
cooperativas.
A ação contou com a colaboração
das comunidades e também dos
cooperados, na doação de cestas
básicas, beneficiando 700 pessoas cadastradas em instituições
que auxiliam famílias carentes.

UNIMED PATROCÍNIO

Cooperar: o real
significado do
cooperativismo
A Unimed Patrocínio definiu como
projeto para o Dia C 2021 uma iniciativa que buscou reduzir as graves
consequências da pandemia, no município. Para isso, reuniu um time de
110 voluntários que buscou suprir a
necessidade de carência de alimentos nos lares de algumas famílias.
Com a ação “Coopere”, os voluntários mobilizaram cooperados, familiares, empresas parceiras, comércio
local e comunidade para a doação de
alimentos a famílias mapeadas pelo
Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) de Patrocínio. A mobilização gerou uma arrecadação de
sete toneladas de alimentos, que beneficiaram 1.200 pessoas.
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SICREDI CREDIGRANDE

Quilos de amor
Com a ação Quilos de
amor, o Sicredi Credigrande contou com o engajamento de 32 voluntários
para mobilizar comunidades das cidades de Lavras,
Luminárias e Ingaí, locais
onde a cooperativa tem
Postos de Atendimento
(PAs), para arrecadarem
alimentos. Foram organizados pontos de coletas
fixos durante toda a campanha do Dia C. Ao final da
ação foram arrecadados
2.278 kg de alimentos destinados para 748 pessoas
das cidades de sua atuação.

MINASUL

De mãos dadas
pela saúde
O foco da ação do Dia C da Minasul foi
ajudar no combate à pandemia e, por
isso, o Hospital de Campanha de Varginha foi escolhido para ser contemplado
com a ação. Em um ano de funcionamento, além de atender pacientes com
complicações causadas pela Covid-19,
o local tornou-se referência no tratamento de doenças respiratórias graves.
Os 50 voluntários que se uniram a essa
corrente do bem se responsabilizaram
por mobilizar cooperados, empresas,
comunidade e parceiros em prol de doações de roupas de camas para suprir
as necessidades dos 50 leitos disponibilizados no centro de saúde. A iniciativa teve boa adesão do público e foi
responsável pela arrecadação de mais
de 200 kits entre lençóis, fronhas, cobertores e mantas, beneficiando 350
pessoas.
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SICOOB CENTRO-OESTE

Doações que
salvam vidas
Com a ação - Nosso amor está no sangue. Doe Sangue! Salve Vidas. o Sicoob
Centro-Oeste e seus Postos de Atendimento (PAs) localizados nas cidades de
Itaúna, Betim e Contagem buscaram
atenuar as baixas nos estoques dos
bancos de sangue das regiões em que
atua. Para isso, decidiu trabalhar neste
projeto que tem como missão contínua,
mostrar para as pessoas a importância
da doação de sangue.
Para dar exemplo, 100 voluntários
compareceram aos Hemominas das cidades de Divinópolis e Belo Horizonte,
em vans disponibilizadas pela cooperativa e assim beneficiaram cerca de 500
pessoas, a meta da cooperativa é dar
prosseguimento à ação, aumentando o
número de doadores.

CPPR/MG

Olhar de generosidade
Por meio da CooperAÇÃO, iniciativa
criada para o Dia C 2021, a CCPR/MG
decidiu centrar esforços para ajudar
a organização não governamental Giramor que auxilia pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. E Para
isso, a cooperativa contou com o suporte de 600 voluntários que se mobilizaram para recolher as doações de
alimentos.
A intensa divulgação surtiu efeito bastante positivo e contou com
o apoio de cooperados, parceiros e
comunidade. Além dos mais de 200
quilos de alimentos arrecadados, os
voluntários, conseguiram ainda fraldas infantis e itens de higiene pessoal, sendo possível beneficiar 100
pessoas.
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SICOOB CREDESP

Ajudar faz bem
Com a ação Ajudar faz bem, o Sicoob Credesp de
Bom Despacho e seus Postos de Atendimento das
cidades de Belo Horizonte e Martinho Campos decidiram ajudar instituições das mesmas cidades. A
ideia foi envolver colaboradores e comunidade para
doação de alimentos, fraldas geriátricas, produtos
de higiene pessoal e limpeza, além da captação de
doadores de sangue.
E assim, 300 voluntários se uniram nesse projeto de
solidariedade e amor ao próximo. Em Bom Despacho,
foram doadas 48 cestas com alimentos, material de
limpeza, produtos de higiene pessoal, roupas, agasalhos, brinquedos e calçados, para a ONG Metástase
do Amor, que cuida de 150 famílias que estão passando por tratamento de câncer.
O Asilo Vicentinho de Martinho Campos recebeu
2.021 fraldas e 100 quilos de alimentos. Em Belo Horizonte foi feita a doação de 150 quilos de alimentos, além de material de limpeza, produtos de higiene
pessoal, roupas, agasalhos, calçados e biscoitos para
a Casa de Recuperação Associação Alfa e Ômega
Lar Canaã. Além disso, 80 pessoas se voluntariaram
para doar sangue para o Hemocentro de Bom Despacho. As ações beneficiaram 500 pessoas.

SICOOB CREDIVAR

Doação de amor
Com a campanha “Sua doação vale prêmios”, o
Sicoob Credivar, buscou fazer o bem e premiar as
iniciativas de solidariedade. Os 258 voluntários
que se engajaram na ação do Dia C 2021 tiveram
como missão mobilizar parceiros, comunidade e
cooperados em prol de doações de alimentos e
materiais de limpeza.
E quem colaborou também pôde concorrer a
muitos prêmios. Visando estimular a participação
de um grande número de pessoas, a cooperativa
sorteou uma smart tv, smartphone, caixa de som
bluetooth, mochilas e chapéus aos participantes.
Entre os Postos de Atendimentos, localizados em:
Varginha, Baependi, Machado, Caxambu, Lambari,
São Lourenço, São João da Mata, Jesuânia, Três
Corações, Lavras, Carvalhópolis, Santo Antônio
do Amparo, Perdões, Aiuruoca, Conceição do Rio
Verde, São Bento Abade, Monsenhor Paulo, Cambuquira, Carmo da Cachoeira, Elói Mendes, Três
Corações, Paraguaçu e Poço Fundo.
Por meio da dedicação e empenho de todos os
participantes foram arrecadadas cerca de sete
toneladas de produtos de limpeza, doados a 31
instituições das cidades em que a cooperativa
atua, beneficiando 2.500 pessoas.
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UNIMED NORTE DE MINAS

Quem tem fome
não pode esperar
Com o mote A fome não espera, a Unimed Norte de Minas
liderou uma iniciativa no Dia C
2021 com o propósito de minimizar os impactos da pandemia
em Montes Claros e região. Um
time de dez voluntários se uniu
para mobilizar os cooperados,
parceiros e comunidade em
prol de doações de alimentos
não perecíveis.
A mobilização trouxe um resultado que alegrou os envolvidos
na ação: 165 cestas básicas,
distribuídas a duas associações
de catadores e a uma instituição responsável por acolher
mulheres em situação de rua
na cidade. Houve ainda doações
avulsas a famílias necessitadas.
A ação beneficiou 700 pessoas.

COCARIVE

Solidariedade
que contagia
Uma parceria com a Associação dos
Cafeicultores do Vale do Rio Verde
(Ascarive), de Carmo de Minas, foi
o pontapé inicial para a campanha
do Dia C idealizada pela Cocarive.
A ideia da cooperativa foi realizar
uma ação para arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais de
limpeza, roupas e cobertores a serem doados a famílias carentes da
região, com ajuda da APAE.
Dez voluntários se responsabilizaram por colocar o projeto em prática, recolher e organizar as doações
que vieram de todas as partes da cidade. Ao final da campanha, foram
doadas cerca de 30 cestas básicas,
500 peças de roupas e calçados,
50 cobertores e cerca de 20 kits de
material de limpeza, beneficiando
500 pessoas.
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COGRAN
SICOOB CREDIRURAL
UNIMED CENTRO-OESTE
SICOOB ASCICRED

Abraçando uma causa
A solidariedade foi o propósito que
uniu a Cogran, o Sicoob Credirural, a
Unimed Centro-Oeste e o Sicoob Ascicred na ação Abraçando uma causa. A ideia foi equipar a sala de fisioterapia da Abraço, de Pará de Minas,
que se dedica ao cuidado e reabilitação de pessoas com câncer.
Os seis voluntários que se uniram à
causa mapearam as demandas do
local e providenciaram as doações
que contemplaram todos os equipamentos necessários, como: aparelho
de ultrassom, maca, barra paralela,
bicicleta ergométrica, disco de equilíbrio, halteres, caneleiras, aparelho
de pressão, escada de reabilitação,
laser, entre outros, tudo isso com
recursos próprios das cooperativas,
beneficiando 540 pessoas.

COCBAN

Cuidado e
generosidade
Ao idealizar sua ação para o Dia
C 2021, a Cocban optou por beneficiar duas instituições em Juiz
de Fora que atuam com comunidades e pessoas carentes. A ação
Amor ao próximo foi pensada para
auxiliar essas entidades em seus
trabalhos sociais.
Com o apoio de 40 voluntários, a
cooperativa arrecadou doações
em dinheiro que foram revertidas na compra de alimentos doados a ambas as instituições. A
Sociedade Beneficente Sopa dos
Pobres recebeu o equivalente a
R$ 1.200,00 em cestas básicas e a
Primeira Igreja Batista de Juiz de
Fora recebeu R$ 1.100,00. As doações beneficiaram 50 pessoas.
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UNIODONTO PASSOS

Corações aquecidos
Na Campanha do Agasalho 2021,
projeto escolhido para o Dia C deste
ano, a Uniodonto Passos estabeleceu como meta principal a arrecadação de cobertores, agasalhos e
calçados para tornar mais ameno o
inverno de pessoas em situação de
vulnerabilidade social assistidas por
entidades de Passos e São Sebastião do Paraíso.
Doze voluntários lideraram a iniciativa, que contou com a mobilização
de comerciantes locais, cooperados
e comunidade. Essa grande corrente
do bem arrecadou um volume significativo de doações: 355 quilos de
roupas e calçados, que foram doados a instituições beneficentes das
duas cidades, contemplando cerca
de 500 pessoas.

COOPERTRUCK

Fazer o bem, faz bem
“Fazer o bem, faz bem!”. Seguindo
essa máxima, 27 voluntários da Coopertruck se uniram para viabilizar
o maior número possível de doações
de alimentos e assim diminuir os impactos da pandemia em Contagem,
beneficiando 400 pessoas.
A ação do Dia C - 2021 contou com
o apoio e engajamento de cooperados, parceiros e pessoas da comunidade que contribuíram com doações
que somaram mais de uma tonelada
de alimentos. A arrecadação foi distribuída entre cinco instituições beneficentes da cidade, Lar dos idosos
Pedro Diniz, Ágape, Lar amor e esperança, Amor que cura e Comunidade
São Vicente de Paula, instituições
que cuidam de idosos, famílias carentes e em tratamento de câncer e
também auxiliam hospitais. A iniciativa beneficiou cerca de 400 pessoas.
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SICOOB UNI SUDESTE

Por vários
pratos cheios
Todos com o “Prato cheio” foi o projeto executado pelo Sicoob Uni Sudeste em Ubá e Varginha, que uniu
forças com o Instituto Sicoob, o
Rotary Clube de Viçosa, a Campic
Empresa Junior de Cooperativismo
da Universidade Federal de Viçosa –
Campi Empresa Junior e outros parceiros para arrecadação de fundos
para a compra de cestas básicas e
alimentos de pequenos agricultores, destinados a famílias carentes
de Viçosa.
Trinta voluntários se mobilizaram
para recolher as doações em dinheiro que foram revertidas na compra
de alimentos. Com a ação, foram
arrecadados cerca de R$ 15 mil,
utilizados na compra de 160 cestas
básicas e 160 cestas de pequenos
agricultores. A iniciativa beneficiou
700 pessoas.

SICOOB CREDIPEU
COOPEL
SICOOB CREDESP
LEITEPÉU

Multiplicando
generosidade
O Sicoob Credipeu, a Coopel, o Sicoob Credesp e a Leitepéu se uniram num projeto que buscou duplicar os gestos de solidariedade. A
ação “Alegria que Multiplica - Cooperação e Solidariedade em Dobro”
doou em dobro, todos os alimentos
arrecadados durante a ação do Dia
C 2021.
Cinquenta e oito voluntários, das cidades de Pompéu e Bom Despacho,
sensibilizam a comunidade a se unir
em torno de uma causa tão nobre.
Com a contribuição de dezenas de
pessoas, as cooperativas arrecadaram cerca de cinco toneladas de alimentos, que foram distribuídos em
232 cestas básicas, beneficiando
930 pessoas em Pompéu.
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SICOOB CREDIMED
SICOOB CREDICOPA
SICOOB CREDILEITE
UNICRED PROGRESSO
UNIODONTO UBERABA
UNIMED UBERABA
SICOOB UBERABA

Olhar com amor ao próximo
Sete cooperativas atuantes em Uberaba se
juntaram e tiraram do papel um projeto de arrecadação de alimentos e atendimento a necessidades emergenciais de cinco instituições
beneficentes da cidade: Igreja Santa Efigênia,
Grupo Mãos Amigas, Lar André Luiz e Asilo São
Vicente. Para isso, Sicoob Credimed, Sicoob
Credicopa, Sicoob Credileite, Unicred Progresso, Uniodonto Uberaba, Unimed Uberaba e Sicoob Uberaba contaram com o apoio de 15 voluntários engajados na ação “Intercooperação
em prol da comunidade”.
A adesão da comunidade foi determinante para
o sucesso da iniciativa, que distribuiu cerca de
2,5 toneladas de alimentos, atendendo a famílias carentes com: 30 toalhas, 20 toucas de frio,
268 kg de alimentos e 1.000 fraldas geriátricas,
doados a asilos e 20 tubos distribuídos entre as
instituições, em prol de 600 pessoas de Uberaba.

COOPEG

Troca de afeto e
generosidade
Por meio da ação “Cooperar... Assim
se faz melhor!”, a Coopeg foi além da
campanha de doação de alimentos e
promoveu também, como parte da iniciativa do Dia C 2021, a integração entre colaboradores, comunidade escolar
e idosos residentes na Vila Vicentina
Frederico Ozanan, em Guaxupé, contribuindo com o seu desenvolvimento
social e o bem-estar. Quatorze voluntários se engajaram na iniciativa que
contou com a solidariedade da comunidade em doações que arrecadaram
36 litros de óleo, 122 caixas de leite, 145
kg de arroz e 28 kg de feijão. O projeto,
que envolveu também uma visita ao local, beneficiou 26 pessoas.
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SICOOB JUS-MP

Cooperar para
transformar vidas
Ao tomar conhecimento do trabalho
desenvolvido pela Pastoral da Misericórdia em Belo Horizonte, o Sicoob
JUS-MP, durante a campanha do Dia
C 2021, auxiliou a instituição beneficente que atua no acompanhamento
de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Por meio da ação “Cooperar para
transformar vidas”, três voluntários
foram a campo e conseguiram recursos de cooperados, diretores e
colaboradores e assim contribuiram
para essa importante causa. A verba
arrecadada foi revertida na compra
de 199 cestas básicas entregues à
Pastoral. A iniciativa beneficiou 800
pessoas.

COOPRATA

Saúde para todos
Atenta à grave situação que a cidade
do Prata enfrentou durante a pandemia
do coronavírus, a Cooprata realizou o
projeto “Unidos para Salvar Vidas”. O
objetivo foi minimizar os impactos da
Covid-19 na vida das pessoas que necessitavam de tratamento para a doença. A ação contou com o suporte de 10
voluntários na mobilização para a aquisição dos equipamentos.
Por meio de ampla divulgação, a cooperativa e seus voluntários conseguiram arrecadar e destinar à Secretária
de Saúde do município 20 cilindros de
oxigênio, duas bombas de infusão MI22
para administrar terapia intravenosa,
quatro mil máscaras PFF2, além de 200
caixas de bebidas lácteas destinadas à
população mais carente e a instituições
que prestam serviços para a comunidade. O projeto beneficiou 500 pessoas.
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UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE

Gentileza gera Gentileza
A Unimed Conselheiro Lafaiete, com a
ação “Gentileza gera gentileza”, atuou
em várias frentes, dando continuidade
a projetos já realizados na cidade, com
foco na potencialização dos resultados. Para executar a iniciativa, 200
voluntários se mobilizaram para o recolhimento de diversas doações destinadas para a população local.
A cooperativa contribuiu com a doação de uma cadeira de rodas para um
adolescente paraplégico, arrecadação
de 630 caixas de leite para confecção
de mantas térmicas para famílias carentes, bem como a doação de 20 agasalhos, 43 cobertores e mantas, e 100
kg de alimentos não perecíveis. Além
disso, foram doados R$ 350 para o pagamento de contas de luz em atraso de
uma família e houve a venda de 1000
rifas, cujo valor arrecadado, R$ 10 mil,
foi doado para a realização de uma cirurgia em uma criança. As ações beneficiaram 105 pessoas.

SICOOB CREDIAGRO

Conscientização e
generosidade
Com a ação “Sustentabilidade x Caridade”, o Sicoob Crediagro atuou em duas frentes para
atender às necessidades das cidades de Campos
Altos e Santa Rosa da Serra, locais onde possui
agências.
Para isso, contou com o suporte de 45 voluntários, que se dividiram nas duas iniciativas. Em
Campos Altos, cooperados, colaboradores e comunidade se uniram para a coleta de resíduos poluentes em três pontos turísticos da cidade, que
estavam bastante sujos. Nos locais, foi recolhida
quase uma tonelada de lixo. Além da limpeza, foram colocadas placas de sinalização alertando
sobre o descarte correto do lixo e acerca da importância da preservação da cidade.
Já em Santa Rosa da Serra, a ideia executada em
parceria com a Associação Projeto Maiêutica de
Uberlândia, incluiu a produção de quitutes julinos
vendidos em combos nos valores de R$ 35,00 e
R$ 50,00. Com a ação, foi possível arrecadar a
quantia de R$ 5 mil e beneficiar com comidas,
agasalhos, dentre outros itens, 143 moradores de
rua de Santa Rosa da Serra. Com as duas ações 12
mil pessoas foram beneficiadas.
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UNIMED ITUIUTABA

Inverno mais
quente e feliz
Com a “Campanha do agasalho”, a Unimed Ituiutaba focou seus esforços em
contribuir para que o inverno de pessoas atendidas por uma instituição local e
de famílias em vulnerabilidade social da
cidade fosse mais ameno.
Sete voluntários se engajaram na iniciativa. Com a mobilização da comunidade, cooperados e colaboradores foram
arrecadados 40 cobertores e mais de
100 itens de vestuário, como agasalhos,
calças, meias, blusas e máscaras. As
doações, que beneficiaram 50 pessoas,
foram destinadas à Casa Lar e também
a famílias selecionadas pela equipe.

SICOOB CREDIMEPI

Na ponta dos dedos
Criado em 2019, o projeto Dupla Perfeita do Sicoob
Credimepi teve seu alcance ampliado. Assim, além do
uso do SicoobCard nas maquininhas de cartão Sipag,
que revertem 0,225% do faturamento total para instituições beneficentes previamente cadastradas na área
de atuação da cooperativa, um percentual da venda de
cada produto também passou a compor o montante
de recursos destinados para ação que marcou o Dia de
Cooperar 2021.
A cooperativa mobilizou 1.423 voluntários das 18 agências localizadas em João Monlevade, Rio Piracicaba,
Nova Era, São Domingos do Prata, Bela Vista de Minas,
Santa Bárbara, Barão de Cocais, Alvinópolis, Itabira,
Ouro Preto, Caeté, Mariana, Itabirito, Nova Lima, São
Gonçalo do Rio Abaixo, Belo Horizonte, Ouro Branco e
Ponte Nova.
Ao final, foram arrecadados R$ 158.068,96, que reforçaram o caixa de 28 instituições beneficentes das referidas cidades, gerando benefícios para 175.776 pessoas.
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SICOOB COOCREZ

Na luta contra
o câncer
O Dia de Cooperar do Sicoob Coocrez foi celebrado
com uma ação direcionada
para a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer
de Araxá (Ampara Araxá), que
estava em dificuldade para
cumprir sua importante missão de auxiliar os pacientes e
suas famílias. Sem alimentos
e leite no estoque, a instituição acionou a cooperativa
que se prontificou a ajudar no
que fosse preciso.
Para tanto, 32 voluntários se
engajaram na ação a fim de
realizar uma campanha interna de arrecadação que resultou em 250 cestas básicas,
que beneficiaram 788 pessoas.

COPLIM

Cobertura de amor
Sempre atenta às necessidades da comunidade local, a
Coplim celebrou o Dia de Cooperar 2021 com uma ação que
levou mais conforto e calor
para pessoas em situação de
vulnerabilidade social da cidade de Iraí de Minas, onde as
temperaturas costumam ser
baixas durante o inverno.
Com a iniciativa, a cooperativa arrecadou recursos e doou
parte da verba para a compra
de 64 cobertores grandes que
foram entregues para famílias
e moradores de rua da cidade.
A ação beneficiou 130 pessoas
que puderam dormir aquecidas
e mais tranquilas.
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CAPUL

Cooperando
com a vida
Para celebrar o Dia de Cooperar
2021 a Capul fez uma ação interna
com foco na doação de 100 cestas básicas para a Sociedade São
Vicente de Paulo, que atende famílias carentes da cidade de Unaí.
Graças a participação de 30 voluntários, a cooperativa mobilizou
colaboradores que fizeram doações individuais e, ao final, realizou
a compra dos kits.
As cestas foram destinadas para
famílias das regiões mais carentes da cidade que são cadastradas pela instituição beneficente. A
campanha do Dia C da Capul beneficiou 400 pessoas.

SICOOB CREDIBAM

Segurança alimentar e
sustentabilidade
O Sicoob Credibam desenvolveu um projeto de longo
prazo que tem a proposta de distribuir alimentos para
quem precisa. Para celebrar o Dia de Cooperar 2021, a
cooperativa em parceria com o IFMG Campus Bambuí
construiu do zero uma horta comunitária na Vila Vicentina de Bambuí, para beneficiar os moradores da instituição e gerar renda extra com a produção excedente
de alimentos.
Com a ajuda de 60 voluntários, foram comprados e personalizados alguns chapeús para serem vendidos para
os cooperados. A renda foi destinada para uma conta
da Vila Vicentina para cobrir o custeio das despesas da
implantação da Horta da Vila. Durante um ano, serão
custeados os gastos com a mão de obra do projeto que
vai beneficiar, inicialmente, 49 pessoas.
Outra ação realizada foi a doação de uma cesta básica
por cada participante das Assembleias virtuais. A iniciativa rendeu 127 kits, que foram enviados para as comunidades de Bambuí, Córrego Danta, Medeiros e Tapiraí. No total, as duas ações beneficiaram 176 pessoas
no Dia C 2021.
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SICOOB UNIÃO

Sim para a vida
Neste ano, Sicoob União abraçou a causa do menino Arthur Knupp
Xavier, que completou um ano em agosto de 2021. Ele é portador de
uma doença degenerativa rara AME Tipo 1, que só pode ser tratada
com o medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma, no valor de
R$ 12 milhões de reais. A dose tem que ser ministrada até os dois
anos de idade para que ele possa ter uma vida normal.
Para mobilizar a população de Raul Soares, onde mora o bebê, foi
realizada uma carreata solidária com a participação da família, que
agradeceu pessoalmente pelas doações recebidas. A cooperativa
também fez a rifa de um carro para arrecadar mais recursos.
Como o desafio é muito grande, a campanha iniciada pela cooperativa no Dia C também foi encampada pelos Postos de Atendimento (PAs) de 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 da Serra,
Urucânia, Jequeri, Dom Silvério, São Miguel do Anta, Piranga, Viçosa,
Barra Longa, Araponga, Teixeiras, João Monlevade, Coimbra e São
Geraldo, que divulgaram a causa e venderam bilhetes da rifa.
Ao todo, foram arrecadados até o fechamento do texto R$ 17.532,60,
que foram depositados na conta aberta em nome do bebê. Essa grande corrente do bem contou com a participação de 400 voluntários.
Além desse projeto, o PA de Piranga arrecadou e doou agasalhos e
calçados para uma família da zona rural da cidade. No total, a mobilização contemplou oito beneficiados.

SICOOB COOPEMATA

Conexão solidária
A Conexão Solidária - 2ª Edição uniu as agências do Sicoob Coopemata localizadas em Cataguases, Leopoldina, São João Nepomuceno, Muriaé, Ubá, Viçosa, Visconde do Rio Branco, Juiz de
Fora, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Belo Horizonte, Contagem e Senador Firmino para uma ação coletiva de cuidado com
a comunidade. Para tal, nos meses de junho e julho, foi realizada
a Campanha Solidária, que promoveu arrecadação de donativos
para 14 instituições envolvidas direta ou indiretamente no combate à pandemia, nas cidades da base de atuação da cooperativa.
Além disso, para celebrar o Dia C, em 3 de julho aconteceu a Live
Cultural e Solidária, com a presença de professores, alunos e
bandas convidadas pelo Centro Cultural Sicoob Coopemata. Paralelamente, a cooperativa também promoveu outras duas lives
técnicas sobre empreendedorismo, ao mesmo tempo, com foco
em solidariedade, a fim de otimizar o acesso dos cooperados e da
comunidade a soluções de formação, qualificação profissional e
empreendedora. As transmissões contaram com a participação
do campeão olímpico de natação César Cielo e com o especialista em Varejo e Marketing do Sebrae Minas Gerais, Jonas Bovolenta.
Juntas, as iniciativas mobilizaram 224 voluntários, que doaram
mais de R$ 106 mil revertidos em alimentos e outros insumos,
bem como o próprio recurso financeiro para que dessem prosseguimento ao trabalho realizado diante das dificuldades impostas
pela pandemia. Foram beneficiadas 14 mil pessoas.
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CRESOL MINAS GERAIS

Live da esperança
A Cresol Minas Gerais, cooperativa
com matriz em Muriaé, se juntou à
APAE de Miradouro, à dupla Cristiano
Banni & Daniel e a outros parceiros
para realizar uma live beneficente. O
objetivo foi de estimular doações para
a entidade que beneficia dezenas de
crianças e adolescentes no município.
Assim nasceu a ação “Live Musical Arraiá Solidário em prol da APAE”.
Trinta voluntários abraçaram a causa e se desdobraram para organizar o
show e incentivar a participação e colaboração dos moradores da cidade.
O evento foi um sucesso e arrecadou
R$ 17.500 doados à entidade. A ação
beneficiou 350 pessoas.

COOXUPÉ

De mãos dadas
contra a fome
A Cooxupé reuniu 800 voluntários
em torno de uma grande ação para o
Dia C 2021: contribuir com a alimentação dos brasileiros em situação de
pobreza ou dificuldades financeiras.
Para tal, a cooperativa integrou uma
campanha nacional focada na distribuição de alimentos a famílias que
sofreram com os impactos da pandemia.
A iniciativa escolhida foi a campanha
Band Contra a Fome, que recebeu
da cooperativa a expressiva quantia
de seis toneladas do Café Evolutto,
produzido pela Torrefação da Cooxupé. A doação foi recebida pelas
instituições Amigos do Bem, Central
Única das Favelas (CUFA) e Gerando
Falcões, todas de São Paulo, que fizeram os encaminhamentos para os
necessitados. A ação beneficiou 12
mil pessoas.
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SICOOB SACRAMENTO
SICREDI IBIRAIARAS RS/MG
UNIMED UBERABA

Lavando a alma
Sicoob Sacramento, Sicredi Ibiraiaras RS/MG e Unimed Uberaba se uniram no Dia de Cooperar 2021
para preservar o meio ambiente. Com o projeto Lavando a Alma, as cooperativas promoveram uma
ação para reduzir o descarte incorreto do óleo de
cozinha, considerado o maior poluidor da bacia hidrográfica do Rio Grande, em Sacramento, responsável, ainda, pelo aumento de 47% dos custos do
tratamento da água para consumo humano.
Com a participação de 55 voluntários e mobilização
das unidades e Postos de Atendimento (PAs) das cooperativas em Sacramento e Uberaba, foram instalados
pontos de recolhimento de óleo de cozinha a partir de
maio. Os voluntários também recolheram o produto
nas residências e estabelecimentos comerciais.
A ação recolheu 350 litros de óleo de cozinha usados, o que significa 7 milhões e meio de litros de água
potável preservados. Também foram produzidos
mais de mil quilos de sabão biodegradável, gerando uma economia de R$6.000 para as instituições
beneficentes e até R$ 12 mil de recursos financeiros destinados para auxiliar a Instituição de Longa
Permanência para Idosos Lar São Vicente de Paulo;
a Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Cajuru; e o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos
e Alcoólatras de Sacramento. De forma direta, as
ações realizadas beneficiaram 26 mil pessoas.

SICOOB CREDIBELO

Alimentando a
esperança
Com o projeto “Você já se alimentou
hoje?”, o Sicoob Credibelo mobilizou
as agências de Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Aguanil e Cristais e fez
o evento de ciclismo virtual “Trilhão
Beneficente” para arrecadar cestas
básicas, materiais de higiene pessoal,
cobertores e roupas para famílias carentes, hospitais e instituições beneficentes nas cidades de sua atuação. Ao
todo, houve participação de 40 voluntários.
Para marcar as comemorações, além
da distribuição das 187 cestas básicas
arrecadadas, a cooperativa também
forneceu almoço para pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade de Campo Belo com a distribuição
de marmitas feitas pelos colaboradores
para famílias indicadas pela FEIC, entidade assistencial que acompanha esse
público. Ao final, foram beneficiadas
300 pessoas pela ação.
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CODEPAR

Colorindo o mundo
O Dia C 2021 da Codepar foi todo voltado para o Projeto Elo. A instituição
municipal que atua em Botelhos e
atende crianças e adolescentes com
a oferta de diversas atividades extracurriculares como pintura, bordado,
capoeira, reforço escolar, e, ainda,
fornece alimentação. Mas, se do lado
de dentro está tudo bem, o muro não
seguia o mesmo padrão, já que estava
feio e sujo porque a rua onde funciona o projeto, até há bem pouco tempo,
não tinha calçamento.
Para melhorar a imagem da instituição
e motivar ainda mais os pequenos, a
cooperativa solicitou à prefeitura local
autorização para transformar o muro
em obra de arte, com uma pintura artística. Com a participação de sete voluntários, a iniciativa foi concretizada e
beneficiou 30 pessoas.

UNICRED SETE LAGOAS

Cooperando
com a saúde
Para marcar o Dia C 2021, a
Unicred Sete Lagoas promoveu
uma campanha solidária para
arrecadar álcool em gel 70%
para o Hospital Nossa Senhora
das Graças (HNSG), que fica na
cidade de Sete Lagoas. A instituição necessitava reforçar o
estoque do produto, que teve
seu uso ampliado com a pandemia de Covid-19.
A sede da cooperativa ganhou
um ponto de recolhimento e, ao
final da campanha, foram arrecadados 168 litros do produto. A
iniciativa motivou a participação
de oito voluntários e beneficiou
550 pessoas.
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CRESOL MINAS GERAIS
SICOOB CREDISUDESTE
SICOOB COOPEMATA
SICOOB UNI SUDESTE

União pela comunidade
Em Muriaé, o Dia C 2021 foi celebrado com uma
ação intercooperativa que reuniu Cresol Minas
Gerais, Sicoob Credisudeste, Sicoob Coopemata e Sicoob Uni Sudeste. Além de exercitar a solidariedade, a campanha de doação de
alimentos para famílias carentes também foi
uma oportunidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local.
Durante o mês de junho, os oito Postos de
Atendimentos das cooperativas na cidade foram transformadas em pontos de coleta. No
dia 3 de julho, Dia de Cooperar, as organizações promoveram uma super live com a presença de bandas da cidade, para valorizar a
cultura local e levar entretenimento de qualidade para o público, que pôde usar o QR Code
para fazer mais doações.
A ação mobilizou 162 voluntários e arrecadou
12,2 toneladas de alimentos, ou 1.016 cestas
básicas. Convertidas em reais, o valor arrecadado totalizou mais de R$ 61 mil. Os kits foram
enviados para 1.211 famílias e beneficiaram
3.633 pessoas. Para a distribuição das cestas, o grupo contou com a ajuda do Centro de
Assistência de Assistência Social (CRAS), da
APAE e da Casa Lar.

COOXUPÉ
SICOOB AGROCREDI

Cooperar com quem
mais precisa
Cooxupé e Sicoob Agrocredi trabalharam juntos em uma campanha de
arrecadação de alimentos para reforçar a dispensa de instituições beneficentes de Guaxupé e Carmo do Rio
Claro no Dia de Cooperar 2021. As cooperativas têm Postos e unidades de
atendimento nas duas cidades.
Em Guaxupé, a Casa da Criança e a
Casa do Caminho Bezerra de Menezes – Associação Espírita Beneficente
receberam 486 litros de leite e 117,5
quilos de alimentos. Já em Carmo
do Rio Claro, foram doados 66 litros
de leite para o Lar do Idoso Frederico Ozanam e para a Pastoral Filhos
de Santa Dulce dos Pobres. No total,
ação mobilizou 50 voluntários e beneficiou 200 pessoas.
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UNIMED VALE DO URUCUIA

Unidos contra a fome
A Unimed Vale do Urucuia acolheu
as comunidades menos favorecidas de Unaí por meio de uma campanha interna com colaboradores e
cooperados para arrecadar cestas
básicas.
Participaram da ação 14 voluntários e a iniciativa resultou em 79 kits
de alimentos que foram entregues
para a Associação São Vicente de
Paula, a Aldec e o Centro Espírita
Natal Justino da Costa, em benefício de 79 famílias. A doação gerou
uma economia média de R$ 1.659
para cada entidade, o que permitirá
que o recurso seja usado em outros
projetos e cuidados.

CERTRIM

Solidariedade,
pão e arte
O Dia de Cooperar 2021 da Certrim ganhou forma de uma live
solidária e um leilão beneficente,
realizados durante a Feira Virtual
promovida pela cooperativa para
ajudar o trabalho de atendimento aos idosos do Lar da Esperança, os pacientes do Hospital Hélio Angotti e dezenas de artistas
da Fundação Cultural, todos em
Uberaba.
A cooperativa envolveu suas unidades de Uberaba, Sacramento, Veríssimo, Pirajuba, Perdizes,
Campo Florido, Conceição das
Alagoas e Frutal nas ações e reuniu um grupo de 30 voluntários.
Ao final, os dois eventos resultaram em uma arrecadação de R$
R$ 76.080,00. Cada instituição
recebeu R$25 mil. O valor foi
53% maior que o de 2020 e, com
isso, foi possível beneficiar 800
pessoas.
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UNIODONTO JUIZ DE FORA

Aniversário solidário
A Uniodonto Juiz de Fora comemorou 25 anos de
atividades com diversas ações beneficentes. Para
começar, o Especial 25 Anos arrecadou alimentos,
fraldas, eletrônicos usados e outros produtos. O
Pit Stop Solidário motivou a doação de sangue e
fez doação de cabelos para o Hospital Asconcer,
entidade filantrópica que cuida da prevenção e
combate ao câncer em Juiz de Fora.
A cooperativa também engajou os participantes
em tarefas semanais, divulgadas durante as lives
e também nas mídias sociais, Provas Relâmpago,
Quiz de Perguntas, Desafio Criativo e provas extras
que eram propostas a qualquer momento.
Em alimentos foram arrecadados 27 quilos de arroz, 23 quilos de açúcar, 11 quilos de feijão, 5 quilos
de fubá, 6 quilos de macarrão, 2 litros de óleo, um
creme dental, um detergente e 192 litros de leite.
Contando com roupas, cobertores e agasalhos, foram 321 quilos de itens, destinados para o Instituto Bruno. A campanha de doação de sangue levou
dois voluntários para a unidade do Hemominas em
Juiz de Fora. Foi realizada também uma doação de
55 quilos de ração para cães para o Santuário Feliz.
Com a ajuda de 16 voluntários, foram beneficiadas
485 pessoas.

UNIMED CIRCUITO DAS ÁGUAS
UNICRED ALIANÇA

Mudança de hábitos
Unimed Circuito das Águas e Unicred Aliança se juntaram no Dia de Cooperar para atuar em favor da comunidade de São Loureço, por meio do incentivo à coleta seletiva. O projeto foi iniciado pela Associação dos
Catadores e Materiais Recicláveis – Amigos do Meio
Ambiente de São Lourenço (AMA) e tem recebido apoio
das cooperativas.
A proposta do Dia C foi aumentar o prazo de ações
como arrecadação de cestas básicas junto a cooperados das duas cooperativas para as famílias dos catadores, bem como a doação de álcool em gel, luvas e máscaras, além da promoção de ações de saúde periódicas
por meio de 50 voluntários, para abordar temas como
prevenção à Covid-19 junto ao grupo.
As duas cooperativas também fizeram a doação da primeira remessa de cinco mil sacos personalizados para
a coleta seletiva a serem vendidos pela AMA, realizaram campanha de conscientização nas redes sociais
com foco na população e, no Dia C, acompanharam o
caminhão da Coleta Seletiva pelos bairros, para fazer a
divulgação da importância deste trabalho para a cidade, explicar o cronograma da coleta e vender os sacos
de lixo personalizados. Com a iniciativa 40 mil pessoas
foram beneficiadas.
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SICOOB VALE DO AÇO
CONSUL

Uma receita de vida
Para comemorar o Dia de Cooperar 2021,
o Sicoob Vale do Aço e a Consul, de Ipatinga, se uniram à Fundação São Francisco Xavier para fortalecer a campanha
“Multiplique o seu Coração”, que incentiva a doação de sangue. A instituição tem
grande atuação no Leste de Minas Gerais,
sendo responsável, por exemplo, pela administração do Hospital Márcio Cunha
(HMC), do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) em Itabira, e do Hospital de
Cubatão (HC).
As duas cooperativas mobilizaram 170
voluntários entre cooperados e colaboradores para a doação, que aconteceu
no banco de sangue da Fundação. Deles
153 foram considerados aptos para doar.
Para estimular a adesão, uma segunda
campanha converteu em cestas básicas
cada participação de doador, assim, os
153 kits foram repassados para a Associação de Portadores de Doenças Renais
(Apirva), a Funcelfa e o Instituto Presbiteriano Êxodo. Com essas ações, foram
beneficiadas 400 pessoas.

COOPERCAM

Homenageando heróis
O Dia C da Coopercam tomou a forma
de agradecimento aos profissionais de
saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19 no Pronto Atendimento
Médico (PAM) e nos postos de saúde
de Campos Gerais, Córrego do Ouro e
Campo do Meio.
A cooperativa mobilizou 15 voluntários
para levar um dia diferente, com direito a carta escrita especialmente para a
data, um cartão-abraço, bombons e 37
pijamas cirúrgicos novos. No total, foram beneficiadas 150 pessoas. A ação
do Dia de Cooperar também foi transformada em vídeo, que foi divulgado
nas redes sociais da cooperativa no dia
3 de julho.
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COOPERCAM

Sustentabilidade em ação
A Coopercam recebe mercadorias embaladas em papelões, plásticos e outros materiais recicláveis. Da mesma forma, colaboradores e cooperados, em suas empresas e
residências. Para reaproveitar esses materiais da forma correta e auxiliar instituições
beneficentes, a cooperativa promoveu mais
uma edição do projeto Reciclar + Ação na
comunidade de Campos Gerais.
Com a ajuda de 50 voluntários, a cooperativa recolheu 15,3 toneladas de materiais recicláveis entre julho de 2020 e julho deste
ano. Após a venda, foi apurado o valor de R$
2,5 mil que foram usados para comprar cestas básicas para 100 pessoas das cidades de
Campos Gerais, Campo do Meio e Córrego
do Ouro, onde a Coopercam tem unidades.

SICOOB CREDIALTO

Cooperativismo
transformador
O Sicoob Credialto celebrou o Dia de Cooperar
2021 com o projeto “Modo On - Empreendedorismo de Impacto Social e Econômico”, que usa ferramentas virtuais para auxiliar empreendedores a
lidar com o meio digital para fomentar negócios e,
ao mesmo tempo, facilitar a arrecadação de leite
para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.
Nos meses de junho e julho, a cooperativa promoveu a Jornada de Capacitação Online para
pequenos, médios e grandes empreendedores.
Entre os conteúdos abordados estavam: estratégias de marca, como construir uma presença online e ferramentas de engajamento e aumento de
vendas nas redes sociais, proferidos por voluntários e especialistas nas áreas em parceria com as
Associações Comerciais das cidades de Piumhi,
Córrego Fundo, Pimenta, Doresópolis e Capitólio.
Em contrapartida, no ato da inscrição, os participantes colaboraram com a doação do alimento. Com o engajamento de mais de 170 pessoas,
foram arrecadados 1.470 litros do produto, que
reforçou a dispensa da Santa Casa de Piumhi. As
ações contaram com o envolvimento de 120 voluntários em benefício de 3.526 pessoas.
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COCCAMIG

Solidariedade e vida
A Coccamig convidou clientes, colaboradores, familiares, fornecedores, parceiros e pessoas da comunidade de Varginha para participar
da campanha de doação de alimentos não perecíveis que marcou o
Dia de Cooperar 2021. A instituição
beneficiada foi a Associação dos
Renais Crônicos e Transplantados
Renais de Varginha e Região (Pro-Rim de Varginha), que atende os
pacientes e suas famílias.
A mobilização de 36 voluntários foi
fundamental para o projeto que auxiliou a entidade com 170 quilos de
bolachas, caixas de leite e café, beneficiando 250 pessoas.

SICOOB DIVICRED
SICOOB CENTRO UNIÃO
UNIMED DIVINÓPOLIS
SICOOB CREDICOM
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS

Unindo forças para
ajudar os mais
necessitados
Sicoob Divicred, Sicoob Centro União,
Unimed Divinópolis, Sicoob Credicom
e Unicred Integração de Minas se uniram no Dia de Cooperar 2021 para uma
campanha de intercooperação que beneficiou o Projeto de Deus, que atua nos
bairros carentes Terra Azul e Grajaú e
também o Projeto Unindo Forças Divi,
que acompanha, há três meses, mais de
500 famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade de Divinópolis.
A regra foi a seguinte. De início, cada
uma das cooperativas entrou com 100
cestas básicas e o restante foi arrecadado pelos 90 voluntários participantes. Ao final, a iniciativa resultou na doação de 8.424 toneladas de alimentos
não perecíveis, que beneficiaram 648
famílias correspondendo a 2.592 pessoas.
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COOPERBANT

A fome não espera
Para o Dia de Cooperar 2021 a
Cooperbant preparou uma grande campanha de arrecadação de
alimentos. Os donativos foram
utilizados para confecção de
cestas básicas que foram destinadas para a Associação Missionária Evangélica Vida – Missão
Vida, de Uberlândia.
Com o projeto “A fome não espera”, a cooperativa mobilizou
17 voluntários que conseguiram
atingir a marca de 2,4 toneladas de alimentos não perecíveis,
transformados em 96 kits. Ao
final, 360 pessoas foram beneficiadas com a iniciativa.

SICOOB COPERMEC

Quando uma pintura muda tudo
O Sicoob Copermec mobilizou 242 voluntários da
matriz e Postos de Atendimento (PAs) em Cláudio,
Oliveira, Lavras, Pouso Alegre, Ijaci, Boa Esperança,
Santa Rita do Sapucaí, Campo Belo e Extrema para
duas ações realizadas no Dia de Cooperar 2021.
A primeira foi a revitalização e pintura da Escadaria
José Neves de Souza, fruto de um amplo diagnóstico
realizado em parceria com a administração municipal
de Cláudio, para fortalecer pontos turísticos e culturais e melhorar a locomoção dos moradores. Para
essa ação, a cooperativa investiu R$ 15.740 na reforma estrutural e na pintura decorativa do acesso.
A segunda foi uma campanha de arrecadação de
cestas básicas para instituições beneficentes, previamente selecionadas pela cooperativa, nas nove
cidades onde há agências. A iniciativa rendeu 6,19
toneladas de produtos que reforçaram entre dois e
cinco meses a dispensa de 26 projetos assistenciais.
No total, as duas ações beneficiaram 900 pessoas.

DIA DE COOPERAR 2021 | Sistema OCEMG

87

UNIMED VALE DO AÇO

Cooperar mais
Com foco na realização de ações de transformação social para difundir a solidariedade, a Unimed Vale do Aço
promoveu o Coopera Mais. Mostrando estar engajada
na luta contra a fome, a cooperativa, a cada quilo de
alimento arrecadado, doou mais um, beneficiando 576
pessoas.
Com a participação de 221 voluntários a campanha
tomou a cidade e foi possível arrecadar nove mil unidades de caixas de leite longa vida e uma tonelada de
alimentos não perecíveis doados para 16 instituições
entre elas: a Associação de Proteção à Maternidade e
Infância/ Lactário Dom Helvécio, Clínica Rios de Águas
Vivas; a Instituição de Acolhimento para Idosos Bem
Viver, a Creche Presbiteriana e o Grupo Espírita Alan
Kardec, todas em Coronel Fabriciano. Em Ipatinga foram beneficiadas a Instituição de Acolhimento Infantil
– Educandário Família de Nazaré (Efan), a Casa da Esperança, Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua – Casa de Acolhimento Parusia, o Lar dos
Idosos Paulo de Tarso, Grupo se Toque, a Horta Comunitária, o Lar Fraternidade Cristã e o S.O.S Família. Já
em Timóteo, foram beneficiadas a Associação Ajudar
Faz Bem, o Serviço de Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes Municipal de Timóteo e o Instituto Presbiteriano Êxodo (Instituto Ipê).

SICOOB CREDCAM

Educar para transformar
Por acreditar na força da educação e da conscientização, o Sicoob Credcam mantém, de forma permanente como ação do
Dia C, três projetos que vão ao encontro desses princípios. Em
2021, as ações beneficiaram 142 mil pessoas, nas cidades de
Campos Gerais, Campo do Meio e Córrego do Ouro.
Um deles, a Biblioteca Compartilhada, disponível em tempo
integral dentro da cooperativa, que permite aos associados a
oportunidade de aprendizado sobre temas ligados ao mundo do
cooperativismo, gestão e educação financeira para crianças.
Dois voluntários se responsabilizam pela manutenção do projeto, que beneficia cerca de 2.000 pessoas.
Há ainda um projeto de sustentabilidade permanente, o Papa
Pilhas, que, por meio da conscientização da comunidade, estimula o descarte correto de pilhas e eletrônicos nas cidades de
Campos Gerais, Campo do Meio e Córrego do Ouro. A ação desenvolvida em parceria com uma empresa de reciclagem local,
dispõe de três voluntários em benefício 40 mil pessoas.
Já no âmbito da educação financeira, a cooperativa participa,
diariamente, de um programa na Rádio Montanhês FM em que
orienta os ouvintes sobre como se organizar melhor financeiramente. A cooperativa organiza também palestras on-line sobre
a temática, contando com a participação de três voluntários na
ação, que atinge cerca de 100 mil pessoas.
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SICOOB SERTÃO MINAS

Alimento na mesa
de quem precisa
O Sicoob Sertão Minas promoveu o projeto Sertão Solidário
no Dia de Cooperar 2021, com
uma campanha de doação de
cestas básicas para famílias
carentes das cidades e hospitais de Pirapora, Buritizeiro,
Várzea da Palma, Francisco
Dumont, Engenheiro Navarro e
Lassance.
Para cada kit recebido, a oferta
foi dobrada. A campanha de arrecadação de alimentos rendeu
17 toneladas de produtos que
beneficiaram 2.064 famílias. Foi
realizada, ainda, a doação de 10
capacetes Elmo, equipamento
essencial para o tratamento de
pacientes com Covid-19. Juntas as duas ações beneficiaram
5.000 pessoas e mobilizaram
100 voluntários.

COOPERRITA

Para o descarte
responsável
A CooperRita celebrou o Dia
C 2021 com uma ação de sustentabilidade que se baseou no
descarte correto de produtos
eletrônicos. Participaram da iniciativa 40 voluntários entre cooperados, funcionários e pessoas
da comunidade de Santa Rita do
Sapucaí. Eles aprenderam mais
sobre a chamada logística reversa, que recolhe esses equipamentos para destinação final
sem impactos negativos ao meio
ambiente e sem risco para a saúde humana.
Ao final da campanha, foram entregues 600 quilos de materiais
que foram enviados para uma
empresa especializada nesse
tipo de serviço. A ação beneficiou 150 pessoas.
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SICOOB CREDCAM

Abraçando a
comunidade
O Sicoob Credcam promoveu, com a
colaboração de 20 voluntários, iniciativas focadas no bem-estar de instituições e pessoas das cidades de Campos
Gerais e Campo do Meio onde atua,
beneficiando 50.291 pessoas. Uma das
ações contou com o suporte de 50 voluntários que angariaram 1.000 fraldas
geriátricas, auxiliando 50 pessoas das
Vilas Vicentinas das duas cidades.
Outra ação coordenada por 10 voluntários foi responsável pela arrecadação de 60 cestas básicas doadas para
famílias em situação de vulnerabilidade social de Campos Gerais, auxiliando
240 pessoas.
Pensando no reaproveitamento de
equipamentos que atenderiam de forma eficaz instituições das cidades de
Campos Gerais e Campo do Meio, o Sicoob Credcam promoveu ainda a doação de sete computadores, com o suporte de seis voluntários, beneficiando
50 mil pessoas.
E o esporte não ficou de lado nessa
grande corrente do bem. Por acreditar no potencial de atletas que podem
se destacar em suas modalidades e
representar os preceitos do cooperativismo, o Sicoob Credcam apoia, de
forma permanente, o lutador de muay
thai Luis Felipe Oliveira, que conta com
suporte financeiro da cooperativa
para se dedicar com exclusividade aos
treinos e competições. Atuam neste
projeto, três voluntários.
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COOPBANCÁRIOS

Construindo um
bem maior
No Dia de Cooperar 2021, a Coopbancários ampliou a rede de apoio à Associação Projeto Maiêutica – Iluminando
Ideias com uma campanha para arrecadar cestas básicas. Com sede em
Uberlândia, a instituição beneficente
distribui kits de alimentos para 70 famílias cadastradas, refeições/marmitex para pessoas em situação de rua às
sextas-feiras e promove, também, uma
Campanha do Agasalho.
Para reforçar esse importante projeto,
a cooperativa mobilizou 14 voluntários
que fizeram e incentivaram doações
dos cooperados. Ao final, foram arrecadadas 20 cestas, que beneficiaram 50
pessoas.

SICOOB CREDICHAPADA

Solidariedade e
conscientização
O Sicoob Credichapada contou com o suporte
de 30 voluntários na ação que teve como foco
a arrecadação de cestas básicas e de kits de
prevenção à Covid-19 (máscaras e álcool em
gel), distribuídos às famílias carentes indicadas pelos alunos das Cooperativas Escolares
e das escolas participantes do Programa de
Educação Cooperativista, Empreendedora e
Financeira, nas cidades de Chapada Gaúcha,
Urucuia, São Francisco e no distrito de São
Joaquim, beneficiando 2.300 pessoas.
A ação contou também com uma iniciativa de
conscientização social. Durante a celebração
do Dia C, no dia 3 de julho, a cooperativa organizou uma palestra abordando o tema prevenção e combate à Covid-19, reforçando a
importância da vacina.
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SICOOB CREDICAMPO

Unidos pela vacina
Para o Dia C 2021, o Sicoob Credicampo e seus
Postos de Atendimento localizados nas cidades
de: Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, Jeceaba, São Brás do Suaçui, Desterro de Entre Rios,
Conselheiro Lafaiete, Piedade dos Gerais e Cristiano Otoni, decidiram somar forças com o movimento Unidos pela Vacina, do Grupo Mulheres
do Brasil. Com o suporte de 12 voluntários, a
cooperativa contactou as secretarias de saúde
dos municípios de sua atuação para entender
melhor as necessidades de cada um deles, beneficiando 280 mil pessoas.
A partir dessa iniciativa, constatou-se a necessidade de câmaras frias e caixas térmicas com
termômetro para auxiliar na conservação das
vacinas. Por meio da doação de verbas em montante de cerca de R$ 100 mil, foram adquiridas
seis câmaras frias, nove caixas térmicas e máscaras N95 para doação a centros de saúde das
cidades de Jeceaba, Congonhas, Cristiano Otoni, Lagoa Dourada e Santana dos Montes. Além
disso, foi doada uma quantia em dinheiro para o
hospital Cassiano Campolina, Entre Rios de Minas; Associação Hospitalar de Jeceaba; hospital
e Maternidade São José e hospital São Camilo,
em Conselheiro Lafaiete, e hospital e Maternidade Henrique Penido, em Belo Vale.

UNIMED ANDRADAS

Sempre atento à
necessidade do outro
A Unimed Andradas promoveu a campanha
“Alimentando a esperança de um futuro melhor”.
Assim, engajou 25 voluntários, entre funcionários e cooperados, em uma campanha de
arrecadação de cestas básicas e de roupas e
agasalhos. Ao final, foram doados 75 kits de
alimentos e 152 peças de vestimentas, entregues para 300 pessoas carentes atendidas por nove entidades: Asilo Monsenhor Alderigi e Grupo de Santa Rita de Caldas; Asilo
São Benedito, de Ibitúra de Minas, Asilo São
Vicente de Paulo, Paróquia São Sebastião,
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Centro
Espírita Paz e Amor, Casa Arco-íris e Grupo
Amigas da Solidariedade, de Andradas.
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SICOOB CREDINOR

Cooperar para
salvar vidas
Para marcar as comemorações do Dia
de Cooperar 2021, o Sicoob Credinor
promoveu uma grande mobilização
para os hemocentros da sua área de
atuação, em Montes Claros e também
na Bahia, em Guanambi.
Como apenas dois dos 21 municípios
onde a cooperativa atua têm bancos
de sangue, em complementação ao
projeto, os cooperados e colaboradores das demais agências foram estimulados a arrecadar fraldas geriátricas
para instituições de longa permanência para idosos e hospitais públicos das
respectivas comunidades.
A campanha de doação de sangue e
medula óssea levou 70 pessoas aos
dois hemocentros. Já os pacotes de
fraldas geriátricas arrecadados totalizaram 423, com mais de 4 mil unidades.
Ao todo, as duas ações beneficiaram
500 pessoas e mobilizaram 600 voluntários.

SICOOB CREDIPEL

Cooperando para o bem
“Cooperando para o Bem” foi a ação
realizada pelo Sicoob Credipel e que
reuniu seus Postos de Atendimentos
(PAs) nas cidades de Pedro Leopoldo
Confins, Jaboticatubas, Vespasiano,
Lagoa Santa, Bom Jesus do Amparo,
Matozinhos e Santana do Riacho.
Com o auxílio de 92 voluntários a cooperativa angariou itens de higiene pessoal e cobertores destinados para 400
pessoas das cidades de Pedro Leopoldo, Jaboticatubas e Vespasiano, minimizando assim os impactos da pandemia e do inverno para os beneficiados.
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COMADI

Lutando contra
a pandemia
Para apoiar o combate à pandemia de coronavírus, a Comadi
fez uma campanha “Juntos contra Covid – Arrecadando Itens
de Higiene”. A iniciativa apoiou o
Dispensário dos Pobres de Dores do Indaiá/Pavilhão Godofredo de Araújo, que presta apoio à
parcela mais carente da população da cidade.
Com a participação de nove voluntários, a ação resultou na doação de embalagens de álcool e
máscaras faciais que foram destinadas para a instituição, sendo
beneficiadas 25 pessoas.

SICOOB CREDIJEQUITINHONHA

Agradecimento em
forma de ajuda
O Sicoob Credijequitinhonha mobilizou sua matriz em Capelinha e os Pontos de Atendimento
(PAs) de Turmalina, Itamarandiba, Minas Novas
e Diamantina para a campanha do Dia de Cooperar 2021. Com a participação de 100 voluntários, a cooperativa aprovou em assembleia a
doação de R$ 100 mil para hospitais das cidades
para aquisição de equipamentos e medicamentos necessários ao tratamento dos pacientes de
Covid-19.
Foram beneficiados com R$ 20 mil cada o Hospital Municipal São Vicente de Paulo (Capelinha),
o Hospital São Vicente de Paula (Turmalina) e o
Hospital Doutor Badaró Júnior (Minas Novas). O
Hospital de Itamarandiba e o Hospital Geraldo
Ferreira Grandra, na mesma cidade, receberam
R$ 10 mil cada. Em Diamantina, foram contemplados a Santa Casa de Caridade e o Hospital
Nossa Senhora da Saúde, com R$ 10 mil cada.
A doação também foi um agradecimento público da cooperativa pelo valoroso trabalho que as
instituições têm desempenhado no combate à
pandemia. O Dia C do Sicoob Credijequitinhonha beneficiou 172.440 pessoas.
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CAPEBE

Ajuda para quem ajuda
A Capebe celebrou o Dia de Cooperar
2021 com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis,
roupas, produtos de higiene, cobertores, fraldas e outros tipos de produtos
para auxiliar 12 instituições beneficentes das cidades de Boa Esperança,
Campo do Meio, Candeias, Cristais,
Coqueiral, Guapé, Ilicinea e Nepomuceno, onde a cooperativa atua.
As unidades da Capebe ganharam
caixas de coleta que receberam contribuições de 200 voluntários entre
colaboradores, clientes e cooperados.
Ao final, foram arrecadados 80 quilos
de alimentos, 30 cestas básicas, dois
mil litros de leite, além de roupas, materiais de limpeza e de higiene pessoal.
Ao todo, foram beneficiadas 800 pessoas.

SICOOB CREDPIT

Atenção nos momentos
mais difíceis
O Sicoob Credpit promoveu a campanha “Alô! Como vai você?”, que conversou com os cooperados acima de 70
anos para saber como eles têm experimentado os efeitos da pandemia no seu
dia a dia.
A iniciativa envolveu 80 voluntários da
matriz em Pitangui e dos Postos de
Atendimento (PAs) de Leandro Ferreira, Conceição do Pará, Curvelo e Matozinhos. A iniciativa recebeu retornos
emocionantes dos 300 beneficiados.
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UNIMED REGIONAL DO
LESTE-NORDESTE MINEIRO
UNIMED GOVERNADOR
VALADARES
COAPERIODOCE
SICOOB AC CREDI
SICOOB CREDIRIODOCE

Parada da Alegria
A impossibilidade de realizar eventos presenciais
não desanimou as cinco cooperativas integrantes do Elo Cooperativista Social (Ecoos), Unimed
Regional do Leste-Norte Mineiro, Unimed Governador Valadares, Coaperiodoce, Sicoob AC
Credi e Sicoob Crediriodoce. E, mesmo seguindo as restrições impostas pela pandemia, os 348
voluntários que se engajaram na ação deram o
melhor de si para tornar as ações “Arraiá Drive
Thru”, “Canta Cooperativismo” e “Poeta da melhor idade” e “Doação de alimentos 10+10=20”
verdadeiros sucessos.
A live realizada no dia 3 de julho arrecadou recursos para instituições de Governador Valadares e
foi animada pela cantora local Tati Meira. Na ocasião, também foram divulgadas os resultados dos
concursos culturais canta cooperativismo e poeta da melhor idade.
Já no dia 10 de julho, para dar continuidade às arrecadações, as cooperativas realizaram um Arraiá
na versão drive thru.
Também promoveram uma campanha de doação
de alimentos “10+10=20”. A cada doação dobrava-se a quantidade de alimentos arrecadados, sendo alcançado um montante final de 10 toneladas
de alimentos.
As doações em dinheiro chegaram a um montante
final de R$60.919,38, divididos para seis instituições beneficentes de Governador Valadares Lar
dos Velhinhos, Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares (ADQF), Associação Santa Luzia, Acolhe Vida, Missão Visa e Dona
Zulmira. As ações beneficiaram 538 pessoas.
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SICOOB CREDICOM

Realizando boas ações
O Dia C do Sicoob Credicom aconteceu em
quatro frentes beneficiando 1.250 pessoas em
Belo Horizonte, com o apoio de 93 voluntários.
A primeira ação realizada pela cooperativa contou com a participação de 18 voluntários, que
mobilizaram cooperados, familiares e parceiros
para a doação ode ovos de Páscoa a 473 crianças dos hospitais da Baleia, Santa Casa de Misericórdia, João XXII, João Paulo II e São José.
A cooperativa realizou ainda a ação “Dia da Mulher Solidário, com destinação de recursos para
a Casa Sempre Viva, que acolhe mulheres em
situação de vulnerabilidade social. A adoção foi
empregada na compara de duas máquinas de
lavar roupas, beneficiando 160 pessoas da instituição.
Uma terceira iniciativa contribuiu com o estoque de sangue do Hemominas, que recebeu 41
voluntários. A partir da doação de sangue, 164
pessoas foram beneficiadas.
A cooperativa apoiou também a Campanha Cobertor e Agasalho do Bem, uma parceria com a
Associação Médica de Minas Gerais e o Sindicato dos Médicos. As agências de Belo Horizonte
e Região Metropolitana se transformaram em
pontos de recebimento das doações e, com a
mobilização de 30 voluntários, foram recebidos
453 itens, que beneficiaram 453 pessoas.
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SICOOB CREDICARPA

Irradiando amor
O Dia C 2021 inspirou o Sicoob Credicarpa a realizar,
com a participação de 26 voluntários, em benefício de
338 pessoas, duas ações. A primeira foi em prol do
Hospital do Amor, uma instituição de saúde filantrópica especializada no tratamento e prevenção de câncer localizada em Barretos, São Paulo, e que sobrevive
de doações. A “Ação de Coração” contou com o apoio
dos Postos de Atendimentos da cooperativa nas cidades de Arapuá, Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba.
Para engajar as comunidades das cidades de sua atuação, a cooperativa contou com o suporte de 20 voluntários na venda de chapéus personalizados, cuja
renda foi revertida ao hospital. Com a mobilização de
todos, foram vendidos 100 chapéus, arrecadando um
total de R$ 1000 - doados ao centro de saúde, em
prol de 300 pessoas.
Outra frente de atuação abraçada pela cooperativa e que contou com a ajuda de seis voluntários foi
a campanha de doação de fraldas geriátricas para a
Casa de Repouso Nossa Senhora da Guia, localizada
em Carmo do Paranaíba. Denominada de “Mãos que
cooperam”, a ação arrecadadou R$ 30 mil, revertidos
em 2.193 pacotes de fraldas geriátricas, 20 colchões
e 20 travesseiros doados à instituição, beneficiando
38 pessoas.

UNIMED ARAGUARI

Cuidando do hoje,
abraçando o amanhã
Para comemorar o Dia de Cooperar 2021, a Unimed Araguari
realizou uma campanha de arrecadação de fraldas geriátricas e
itens de higiene para os 95 idosos que moram no Abrigo Cristo
Rei e na Comunidade São Vicente de Paula, em Araguari. A ação
buscou dar uma contribuição
extra para controlar necessidades urgentes dessas instituições
beneficentes e, ainda, estimular
colaboradores, clientes e comunidade a praticar ações solidárias.
Com a participação ativa de 50
voluntários, a cooperativa conseguiu arrecadar 200 pacotes de
fraldas geriátricas e mais 80 kits
de higiene pessoal.
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UNIMED MACHADO
UNICRED SUL DE MINAS

Amor em forma de doação
Unimed Machado e Unicred Sul de Minas se
uniram no Dia de Cooperar 2021 para uma
ação de intercooperação que beneficiou o Lar
de Idosos São Vicente de Paulo e o Lar de Idosos Nossa Senhora das Graças, localizados
em Machado, com a doação de alimentos para
reforçar a dispensa das duas instituições, em
prol de 82 pessoas.
A campanha atraiu a atenção de 122 voluntários que não pouparam esforços para ajudar.
Ao final, foram arrecadadas 1,6 tonelada de
alimentos, quantidade que foi igualmente dividida entre as duas casas, além de R$ 1.500
para cada.

UNIMED SÃO JOÃO DEL REI

Quem tem fome não
pode esperar
Com a ação “Cooperar é preciso. Quem tem fome
não pode esperar”, em benefício de 1.100 pessoas,
a Unimed São João Del Rei mobilizou a comunidade em prol da arrecadação de alimentos que foram
complementados pela cooperativa para montar
cestas básicas. As instituições filantrópicas beneficiadas foram: Associação Nova Geração Brasil,
Associação de Amparo aos Pacientes com Câncer
(Asapac), Associação dos Catadores de Material
Reciclável (Ascas), Conselho Central da Sociedade
São Vicente de Paulo, Conselho Nossa Senhora do
Pilar da SSVP, GT Ruas, Igreja Metodista, Mocidade
Espírita Maria de Nazaré e Obras Sociais Vovô Faleiro.
Cinco voluntários se engajaram na ação que contou também com a doação, feita pela cooperativa,
de 60 kits com sabonete, creme dental, escova de
dente, papel higiênico, sabão em pó, esponja de lavar louça, detergente, água sanitária, desinfetante
e álcool em gel. Ao todo, foram doados quase 1.700
quilos de alimentos, o que representou mais de 20
cestas entregues a cada entidade. A Unimed São
João Del Rei cedeu também dois ventiladores mecânicos para a Santa Casa da Misericórdia de São
João del Rei e o Hospital Nossa Senhora das Mercês
que atendem pacientes da microrregião englobando as cidades de Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade
do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis,
Santa Cruz de Minas, Santana do Garambéu, São
Tiago e Tiradentes.
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COOPERMODA

Serrão sem fome
Com a ação “Serrão sem fome”, criada
para o Dia C 2021, a Coopermoda uniu
esforços para arrecadar donativos para
famílias carentes de uma das maiores
favelas de Belo Horizonte: o Aglomerado da Serra.
Para garantir o sucesso da iniciativa, 60
voluntários se responsabilizaram pela
mobilização e engajamento de cooperados, familiares e colaboradores para
arrecadar verba para adquirir o maior
número possível de cestas básicas. A
ação teve um resultado bastante positivo, com 64 cestas doadas, beneficiando um total de 260 pessoas.

COOMAP

Saúde, capacitação e solidariedade
A Coomap decidiu integrar três projetos e ampliar sua atuação junto
à comunidade, reunindo 48 voluntários em benefício de 677 pessoas.
Com o “Plantando e Colhendo Saúde”, idealizado em parceria com a
Unifenas e a Secretaria de Saúde de Paraguaçu, 28 voluntários se dedicaram à conscientização dos trabalhadores rurais quanto ao uso de
agrotóxicos nas lavouras, importância e utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da coleta de sangue para
a verificação de intoxicação por agrotóxicos e o tratamento para os
casos positivos. Com a ação, 300 pessoas foram beneficiadas nas cidades.
Outra iniciativa, o “Empoderamento Feminino e Geração de Renda”,
em parceria com o Senar-Minas/Sindicato Rural de Paraguaçu, teve
o propósito de capacitar mulheres do campo em diversas áreas, para
que possam ter uma atividade geradora de renda, conquistar a independência financeira, além de trabalhar a autoestima, o bem-estar e
a qualidade de vida. Até o final de 2021, serão realizados os cursos de
Classificação e Degustação de Café e de Cafés Especiais, Produção
Artesanal de Doces e Salgados de Festa, Trabalhador Artesanal na
Pasteurização do Leite e na Fabricação de Laticínios e Afins/Básico e
Artesanato em tecidos. A ação beneficiou 57 pessoas.
Por meio do “Sopão Solidário”, 20 voluntários se uniram para auxiliar
no trabalho semanal de preparação e distribuição de refeições desenvolvido pela Associação Um Amanhã Melhor no bairro Colina São Marcos e adjacências. A cooperativa vem contribuindo com doações de
mantimentos, gás e embalagens para os alimentos. O projeto segue
até o final do ano e a previsão é que sejam servidas mais de 6 mil refeições, que beneficiam 320 pessoas toda semana.
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COOPERSERRO
SICOOB CREDICENM
SICOOB UNIÃO CENTRAL
COOPERATIVA DOS PROFESSORES DO SERRO (CPSER)

Juntos pela comunidade
A Cooperserro, o Sicoob Credicenm, o Sicoob
União Central e a Cooperativa dos Professores do Serro (CPSER) realizaram o projeto
“Coopera Serro” de arrecadação de alimentos,
itens de higiene e vestuário para as famílias
vulneráveis da cidade. A convite da comissão
organizadora, 20 comerciantes da cidade aderiram à ideia e disponibilizaram espaço para
divulgação e recebimento das doações, que
beneficiaram 500 pessoas.
Os 28 voluntários que abraçaram a iniciativa
foram responsáveis pela distribuição de 20
kits de roupas masculinas, 51 kits de roupas
femininas, 32 kits de roupas infantis, 140 pares
de sapatos, além de oito cobertores, seis colchas, 20 acessórios, 76 vasilhas plásticas, cinco bolsas, 13 cestas, 14 pets de feijão, 56 pacotes de macarrão e 4500 telhas para o CRAS
local, que contactou as famílias carentes.

COOPRESA

Solidariedade
compartilhada
Inspirada pelo propósito do Dia de Cooperar, a Coopresa decidiu atuar em duas
frentes na campanha de 2021. A cooperativa criou a ação “Acervo da Solidariedade!”, incentivando as pessoas a se engajarem em uma corrente do bem englobando
a doação de alimentos e também de sangue.
Os 40 voluntários que participaram do
projeto arrecadaram sete cestas básicas
completas com alimentos e materiais de
limpeza doadas ao Lar dos Meninos São
Domingos Obra Social, localizado em Belo
Horizonte. Já a ação que mobilizou doadores de sangue teve como foco estimular
as doações no Hemominas e no Shopping
Estação BH localizados na capital mineira.
Duas pessoas participaram dessa etapa
do projeto. As ações beneficiaram 38 pessoas.
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COOEPSMINASRIO
SICOOB CREDISUDESTE
SICOOB CREDICAF
SICOOB CREDIMATA

De mãos dadas por
amor ao próximo
O “Circuito da Cooperação” foi realizado pelas cooperativas Cooepsminasrio,
19 Postos de Atendimento do Sicoob
Credisudeste, Sicoob Credicaf e Sicoob
Credimata, com o engajamento de 229
voluntários.
As ações trouxeram ótimos resultados
e contribuíram com seis instituições
beneficentes nas cidades de Juiz de
Fora, Eugenópolis e Manhuaçu. Com o
circuito 1.958 pessoas foram beneficiadas e receberam as seguintes doações: 7.318 kg de alimentos, 60 cestas
de material de limpeza, 367 litros de
leite, 446 pacotes de fraldas geriátricas
e R$ 3.770,00 para compra de material
de construção para reforma do Asilo de
Espera Feliz- MG. Além disso, 33 pessoas se voluntariaram para doar sangue.

COOPIFOR

Solidariedade em ação
Com o “Projeto Cesta Básica Coopifor”, a cooperativa buscou minimizar
os impactos da pandemia do coronavírus que deixou inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade
social.
Para isso, contou com o apoio de
oito voluntários que reuniram recursos da cooperativa e viabilizaram
a compra de 10 cestas básicas destinadas a igrejas e pessoas carentes
de Belo Horizonte. A ação beneficiou 30 pessoas.
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SICOOB CREDISERV

Doação de afeto
e cidadania
Com a ação “Acolhendo e Restaurando Vidas” o Sicoob Crediserv entrou na corrente
do bem do Dia C 2021. A cooperativa patrocinou projetos de duas instituições beneficentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte: Grupo de Projetos Comunitários do
Bairro Fazenda Castro, localizado em Ribeirão das Neves, e Associação Ministério do
Jericó, em Santa Luzia.
Quarenta e sete voluntários participaram
do projeto que possibilitou, com a doação
da cooperativa no valor de R$ 1.500 para
cada instituição, que ambas dessem continuidade a iniciativas próprias: o Grupo de
Projetos Comunitários implantou o Pré-Enem aos jovens carentes da comunidade e a
Associação Ministério de Jericó conseguiu
dar andamento a programas diversificados
de iniciativas focadas na ressocialização. As
doações beneficiaram 110 pessoas.

COOPANEST-MG

Infâncias protegidas
A Coopanest-MG decidiu dar visibilidade a uma
ação que já realiza de forma contínua em benefício da ONG “O Proação”, em Belo Horizonte, que
acolhe crianças de zero a sete anos .
Três voluntários encabeçaram a ação cujo objetivo foi doar, mensalmente, R$ 2 mil, convertidos na compra de 24 litros de leite; 1 unidade de
amaciante; 1 unidade de água sanitária; 1 unidade
de detergente; 1 lata de leite nutrientes; 2 latas
de leite; 9 pacotes de biscoito; 2 pacotes de café;
3 pacotes de mingau; 2 unidades de achocolatado; 3 unidades de creme hidratante; 1 pacote de
saco de lixo de 100 litros; 1 pacote de saco de lixo
de 50 litros; 2 potes de margarina; 1 pacote de
fralda G; 1 pacote de fralda M; 1 pacote de fralda P; 6 pacotes de lenço umedecido; 1 pacote de
sabão em pó de 5 kg; 2 latas de leite especial. A
ação beneficiou 27 crianças.
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COOPERABAETÉ
SICOOB CREDIOESTE

União que faz a força
Duas cooperativas unidas em prol
das cidades de Abaeté, Belo Horizonte e Contagem, bem como Paineiras, Biquinhas e Quartel Geral.
Cooperabaeté e Sicoob Credioeste
criaram duas ações com o objetivo
de arrecadar alimentos para as famílias carentes das regiões, com o
auxílio de 100 voluntários.
Para tal, os nove Postos de Atendimento (PAS) do Sicoob Credioeste
se transformaram em pontos de coleta das doações. Foram arrecadadas 151 cestas básicas. Já com o Pedal Solidário, iniciativa do Grupo de
Pedal da Cooperabaeté o Coopedal,
75 participantes foram incentivados
a doar 1kg de alimento e, assim, foram arrecadados 129 kg, beneficiando 160 pessoas.

COOPEROURO

Multiplicando o bem
Com o objetivo de arrecadar cestas básicas para entidades de Ouro Preto, a
Cooperouro, engajou a comunidade na
ação e “Solidariedade que se multiplica”.
Os três voluntários que atuaram na
execução do projeto divulgaram a proposta de arrecadação de alimentos
convidando a comunidade a votar na
entidade que gostaria de beneficiar. Assim, além de ajudar, a escolha do destino das doações foi dos próprios contribuintes.
Os 200 kg de alimentos arrecadados
beneficiaram as 90 pessoas atendidas
pela Apae de Ouro Preto, entidade escolhida por 42,8% dos participantes
que fizeram as doações dos produtos.
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SICOOB CREDICAMPINA

Quarentena de amor
Com a “Quarentena de amor: Sua dose
de Cooperação é um prato cheio”, o Sicoob Credicampina, de Campina Verde,
atuou em duas frentes: na arrecadação
de alimentos e somando esforços na
campanha de prevenção à Covid-19.
Para isso, contou com o apoio de 50
voluntários e incentivou a doação por
parte da comunidade próxima a Postos de Atendimento (PAs). Como forma
de agradecimento aos contribuintes e
para incentivar as boas práticas contra
a disseminação do novo coronavírus,
distribuiu kits com máscara e álcool gel.
Na ação, que beneficiou 500 pessoas,
foram arrecadados 1.250 kg de alimentos em Campina Verde e 375 kg no
distrito de Honorópolis, totalizando 85
cestas básicas.

SICOOB CREDCOOPER

Celebrar e cooperar
O Sicoob Credcooper idealizou o “Arraiá
da Cooperação”, um projeto que arrecadou
recursos em benefício dos hospitais Nossa
Senhora Auxiliadora, em Caratinga, e São
Sebastião, em Inhapim.
Foram 162 voluntários de 11 Postos de Atendimento (PAs) que se uniram a essa corrente da solidariedade. Para estimular um maior
engajamento da comunidade, foi organizada
uma live com show e sorteio de vários prêmios aos doadores. E, assim, foi arrecadada
a quantia de R$ 90 mil, doada aos hospitais
e também utilizada para a compra de cestas
básicas para distribuição nas cidades Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de
Minas, Piedade de Minas, Piedade de Caratinga, Vargem Alegre, Ubaporanga, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e
Imbé de Minas, onde o Sicoob Credcooper
atua, beneficiando 2.500 pessoas.
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UNIMED-BH

Abraço da solidariedade
A Unimed-BH deu um show de solidariedade no Dia C 2021. A
cooperativa realizou três grandes ações que reuniram 644 voluntários, beneficiando 960.570 pessoas.
A primeira ação foi a segunda edição da “Campanha Abraço do
Bem – combatendo a pandemia com solidariedade”. A iniciativa
atendeu as necessidades de 10 mil pessoas em 11 municípios:
Belo Horizonte, Baldim, Betim, Caeté, Congonhas, Contagem,
Lagoa Santa, Nova União, Pedro Leopoldo, Sabará e Vespasiano.
Os médicos cooperados doaram seus vouchers de aniversário;
colaboradores e sociedade doaram recursos que foram revertidos na compra de cestas básicas para comunidades e instituições parceiras mapeadas pelo Instituto Unimed-BH.
Com o auxílio de 614 voluntários, foram arrecadadas mais de
2.200 cestas básicas entregues, mais de 40 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza, mais de 58 mil máscaras, 200 unidades de álcool em gel, 500 kits dentais (contendo
escova, creme e fio dental) e 1.685 escovas de dente avulsas.
Além disso, houve distribuição de 10 mil folhetos educativos e
126 faixas educativas.
Outra ação foi o Programa Jovens Profissionais Unimed-BH,
que, em 2021, por meio on-line concedeu a participação de outros públicos, acolhendo também alunos indicados pelos parceiros Grupo Cultural Arautos do Gueto, Redesol-MG e Casa
do Beco, beneficiando 570 pessoas. A ação que também é realizada pelo Instituto Unimed-BH e pela Gerência de Pessoas e
Educação Corporativa (GPEC) da cooperativa, em parceria com
a Faculdade Unimed e a Junior Achievement de Minas Gerais
(JAMG), contou com a participação de 30 voluntários.
Por fim, uma parceria da Unimed-BH com o Movimento Unidos
pela Vacina resultou na doação de materiais para apoio à vacinação. A Unimed-BH disponibilizou sete tipos de materiais para
as cidades de Confins, Ibirité, Contagem, Juatuba, Raposos, Rio
Acima, Capim Branco, Santana do Riacho e São José da Lapa.
Entre os itens constavam caixas térmicas de poliuretano, caixa
coletora de material perfurocortante, instrumentos de medição de temperatura, caixas térmicas de poliestireno expandido (isopor), lixeira plástica com pedal e rolos de papel toalha.
Foram destinados R$ 56,5 mil para a compra dos insumos, que
beneficiaram cerca de 950 mil pessoas.
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SICOOB DIVICRED

Investindo na comunidade
O Dia C 2021 do Sicoob Divicred englobou várias frentes. Uma delas envolveu o lançamento do Edital Social
Valoriza, parte do programa Sicoob Divicred Valoriza,
que tem o objetivo de apoiar, com recursos próprios,
projetos sociais que contribuam para o desenvolvimento das comunidades do entorno de sua área de atuação
por meio da cultura, saúde, educação e meio ambiente,
entre outras estratégias para a inclusão social.
A iniciativa contou com a adesão dos 16 Postos de
Atendimento (PAs) da cooperativa e, após cadastro e
análise de instituições interessadas, selecionou os seguintes projetos: “Alimente esperança de cura”, com a
compra de 967 litros de suplementos alimentares para
pacientes em tratamento de câncer, não ofertados
pelo SUS, da Associação para Prevenção e Combate ao
Câncer Infantil e Adulto - SOS do Câncer, localizada
em Divinópolis; “Padaria Projeto de Deus”, adquirindo
equipamentos para estruturar uma padaria que capacitará jovens de baixa renda para o mercado de trabalho
da Organização Comunitária Quero Viver, em Divinópolis; “Destino Certo”, com a compra de um container
para armazenamento, coleta e destinação correta de
resíduos eletroeletrônicos do Grupo Educação Ética e
Cidadania (GEEC), também em Divinópolis; “Vertentes
na Escola”, por meio da instalação de internet gratuita
pelo bairro onde fica o Instituto Vertentes Vale, em Tiradentes, atendendo principalmente os mais carentes
e “ Trabalho, Emprego e Renda: produção em foco”, com
a construção de um espaço de oficinas para continuidade do percurso da pessoa com deficiência intelectual e múltipla através da evolução de suas habilidades
laborais e, consequentemente, promover o desenvolvimento global da APAE de Divinópolis.
A iniciativa contou com a participação de 10 voluntários e beneficiou 725 pessoas.
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SICOOB FRUTAL

Movimente e aqueça
O Sicoob Frutal, realizou o “Movimento Alimente e Aqueça”, alcançando a comunidade
das cidades de Frutal, Pirajuba, Aparecida
de Minas, Fronteira e Comendador Gomes
Com o suporte de 15 voluntários, a cooperativa viabilizou três maneiras para doações
de alimentos e também de roupas: caixas
coletoras disponibilizadas nos Postos de
Atendimento (PAs); PIX, com uma chave
criada exclusivamente para as doações do
Dia C, e Drive Thru Solidário, realizado na
agência de Frutal, em que as pessoas poderiam passar pelo local e deixar seus donativos sem aglomeração.
Foram arrecadadas 50 cestas básicas, 42 pares de sapatos, 33 itens de roupas de cama
(fronha/lençóis), 15 cobertores, 469 peças
de roupas e 120 litros de leite. Ao final, 500
pessoas de 12 instituições foram beneficiadas: três em Frutal, quatro em Pirajuba, duas
em Aparecida de Minas, duas em Fronteira e
uma em Comendador Gomes.

UNIMED ARAXÁ

Educar para transformar
A educação foi foco da Unimed Araxá
no Dia C 2021. O projeto “Encontro Virtual de Conhecimento que Gera Saúde
- 1º Ciclo de Palestras de Saúde Unimed Araxá para Comunidade Escolar
2021” levou informações sobre saúde
a crianças e adolescentes das escolas
da cidade, com um conteúdo totalmente adaptado para o público, facilitando
o entendimento e a interação entre os
participantes e os palestrantes. Para
viabilizar a ação, a cooperativa contou
com a parceria da Secretaria de Educação de Araxá, beneficiando 225 crianças e adolescentes.
Sete voluntários apoiaram a causa e
organizaram as lives com os temas:
Doenças Sexualmente Transmissíveis
(realizada por uma enfermeira); Educação Alimentar para a Vida (realizada por
uma nutricionista) e A Importância da
Atividade Física na Qualidade de Vida
(realizada por um educador físico).
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SICREDI DAS CULTURAS RS/MG

Compartilhando
boas ações
“Gente que Coopera Compartilha!”. Com
essa filosofia, o Sicredi das Culturas RS/
MG entrou com tudo na campanha do Dia C
2021. E foi com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes que os 36 voluntários da iniciativa realizaram uma grande campanha em São Sebastião do Paraíso,
beneficiando 360 pessoas.
Além do PIX divulgado para doações, convertidas em cestas básicas, a cooperativa
realizou uma live para potencializar os resultados. A cada novo inscrito no canal do Youtube, um quilo de alimento foi doado. Com
a ação foram arrecadados recursos para a
compra de 32 cestas básicas, doadas à Igreja Presbiteriana, que atende cerca de 50 famílias de São Sebastião do Paraíso.

SICOOB CREDIVALE

Anjos contra a fome
Ao lançar a “Campanha Anjos contra a
Fome”, o Sicoob Credivale sensibilizou a
comunidade das cidades em que atua para
famílias que se encontram em situação de
extrema pobreza. A cooperativa ampliou o
alcance da ação durante sua Assembleia.
Conseguiu a aprovação de uma doação de
5% das sobras do exercício de 2020 para o
combate à fome.
O montante representou R$ 102.935,51.
Este valor, somado à solidariedade das comunidades dos 22 Postos de Atendimento
(PAs), gerou um resultado excelente: foram
doadas mais de 37 toneladas de alimentos,
que beneficiaram mais de 2.531 famílias, ou
seja, 10.124 pessoas.
Os 180 voluntários que se engajaram na iniciativa fizeram questão de entregar as doações pessoalmente às famílias das cidades:
Teófilo Otoni, Almenara, Araçuaí, Ataléia,
Bandeira, Caraí, Catuji, Felisburgo, Itaipé,
Itaobim, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia,
Malacacheta, Novo Cruzeiro, Novo Oriente
de Minas, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Poté, Rio do Prado, Santa Maria do Salto e Santo Antônio do Jacinto.
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SICOOB CREDIVAZ

Arrastão solidário
A campanha do Sicoob Credivaz foi um verdadeiro arrastão solidário e reuniu 50 voluntários. A ação arrecadou donativos junto às
comunidades das cidades onde a cooperativa
tem Postos de Atendimento: Vazante, Lagamar e Guarda-Mor, em Minas Gerais, e Davinópolis, em Goiás.
Além de disponibilizar pontos de coletas em
diversos locais das cidades, os voluntários
também se mobilizaram e recolheram donativos nas casas e bairros. O arrastão teve ótima
repercussão e angariou cerca de quatro toneladas de alimentos, que correspondem a 274
cestas básicas, assim distribuídas: 25 em Lagamar; 15 em Davinópolis; 77 em Guarda-Mor;
157 cestas, 23 cobertas e 80 mantas em Vazante. Houve também a doação de roupas, sapatos, brinquedos e agasalhos. A ação beneficiou 1.500 pessoas.

SICOOB COOPERCORREIOS

Showlidariedade
A Coopercorreios deu um show de
solidariedade no Dia C 2021. Com a
ajuda de seis voluntários, foi realizada uma live comandada pelo cantor Mario Mello, vocalista da banda
Chevette Hatch.
Antes da data do show, a cooperativa já havia iniciado os pedidos de
doação no valor simbólico de R$ 15.
Com o evento, foram arrecadados
R$1.140,00, doados às obras sociais
da Cidade Ozanam Obra Unida da
SSVP, de Belo Horizonte, beneficiando 57 pessoas.
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SICOOB CREDIBOM
UNICRED ALIANÇA
COOPERBOM

Espalhando boas ações
O Sicoob Credibom, a Unicred Aliança e a Cooperbom se uniram na campanha “Doação é Boa
Ação” promovendo diversas iniciativas de solidariedade em prol de instituições beneficentes
de Bom Despacho.
Os 10 voluntários mobilizaram as pessoas nessa
corrente do bem. Foram arrecadadas 40 cestas
básicas, doadas para a ADEFIS, APAE, Metástase do Amor e Lar dos Idosos São José. Agasalhos também foram doados para a “Campanha
do Agasalho” do Lar dos Idosos, iniciativa realizada em parceria com o Colégio Tipura e a Estação do Rock.
O projeto teve o apoio da Santa Casa de Bom
Despacho, com a distribuição de 300 kits de
lanches para os funcionários que atuam direta
ou indiretamente no combate à Covid 19 e 40
cobertores para os pacientes. Além disso, houve a mobilização da comunidade para a doação
de sangue, iniciativa que contou com a participação de 51 doadores. Ao todo, a campanha beneficiou 500 pessoas.

COOPERGRANEL

Atenção e generosidade
Ao realizar a ação “Ajudar ao próximo
é um ato de cooperar”, a Coopergranel
auxiliou a Irmandade Nossa Senhora da
Conceição, instituição tradicional em
Pará de Minas,mantenedora do Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Os três voluntários que se engajaram
na causa apuraram a principal necessidade da entidade, que seria um novo
computador. Com a doação de R$ 2 mil
foi feita a compra do equipamento que
otimizará as demandas da irmandade. A
ação beneficiou 90 mil pessoas.
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SICOOB CREDIVERDE

Propagando generosidade
“Alimentar é cooperar”. O Sicoob Crediverde
idealizou um projeto para beneficiar famílias
que se encontram em situação de vulnerabilidade, realizando a entrega de mais de 10 toneladas de alimentos.
A partir da meta estabelecida, a cooperativa
contou com a parceria de 10 voluntários dos
11 Postos de Atendimento (PAs) para realizar a compra e a distribuição de um total de
500 cestas básicas. As doações beneficiaram
2.000 pessoas e foram feitas às seguintes entidades: Sociedade São Vicente de Paulo, em
Perdigão; Lar Vicentino Padre Lauro, em Nova
Serrana; Instituto Casa Padre Libério, em Pará
de Minas; Cras Dona Záia Araújo, em São Sebastião do Oeste; Educandário - Abrigo de
Idosos Frederico Corrêa, em Itapecerica; Paróquia Nossa Senhora da Guia, Paróquia São
Judas Tadeu, Sacramento de Amor, Paróquia
São Vicente de Paulo, Centro Espírita Jesus de
Nazaré, Centro Espírita Estudantes do Evangelho, Centro Espírita José Augusto, Paróquia
Senhor do Bom Jesus, Samaritana Sociedade
de Assistência aos Pobres e Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, em Divinópolis.

SICOOB COOPECIC

Cuidado e amor
“Não é o quanto fazemos, mas quanto
amor colocamos naquilo que fazemos.
Não é o quanto damos, mas quanto
amor colocamos em dar.” Inspirado
pela frase de Madre Teresa de Calcutá, o Sicoob Coopecic realizou a ação
“Longe dos olhos, perto do coração”,
beneficiando 76 idosos do Lar São Vicente de Paulo, em Cataguases.
Os 22 voluntários que participaram da
iniciativa se organizaram e conseguiram doações que supriram as necessidades dos moradores do asilo. Com a
campanha, foram doados: 99 pacotes
de fraldas geriátricas, 36 litros de leite, 10 potes de margarina, 10 sachês de
molho pronto, 20 pacotes de macarrão, 10 pacotes de Canjiquinha, cinco
quilos de pó de café, 12 frascos de óleo
de soja, 10 kg de feijão, 25 kg de açúcar
e 50 kg de arroz. A ação beneficiou 76
pessoas.

112

SICOOB CREDILIVRE

Somando bons resultados
Com a ação “Vem Somar com o Sicoob Credilivre”
a cooperativa atuou em várias frentes com o objetivo de amplificar as iniciativas e beneficiar entidades e pessoas carentes de todas as cidades em
que atua. O projeto contou com o suporte de 300
voluntários que mobilizaram a comunidade para o
recebimento e entrega das doações.
A campanha arrecadou mais de 10 toneladas de
alimentos e mais de dois mil pacotes de fraldas
geriátricas, doados a instituições beneficentes e
a pessoas em situação de vulnerabilidade social
das cidades de Manhuaçu, Manhumirim, Caputira,
Matipó, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Carangola, Simonésia, São José do Mantimento, Santa Margarida, Luisburgo, Reduto e Belo
Horizonte.
Além disso, a cooperativa realizou, com recursos
próprios, no valor de cerca de R$ 100 mil, a doação
de oxigênio por um mês ao Hospital César Leite e
comprou equipamentos para a montagem de um
centro de recuperação pós-covid em Manhuaçu.
Outra iniciativa foi a reforma de nove quartos no
Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim. As
ações beneficiaram 100 mil pessoas.

UNIMED JUIZ DE FORA

Partiu aquecer
Com a “Campanha do Agasalho 2021 - Partiu
aquecer!”, a Unimed Juiz de Fora contribuiu para
amenizar o inverno de pessoas carentes da região
e oferecer segurança e facilidade para os doadores. Para isso, preparou um fim de semana de doação de agasalhos via drive-thru.
Os 20 voluntários que se engajaram na campanha,
mobilizaram médicos cooperados, colaboradores,
clientes e comunidade para participar do projeto,
realizado durante dois dias em três regiões diferentes da cidade, aumentando assim a abrangência da ação. A iniciativa gerou uma arrecadação
de mais de 1.400 peças doadas para a Seguidores
do Bem (SEBE), beneficiando 500 pessoas.
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SICOOB CREDIGERAIS

Solidariedade que contagia
O Sicoob Credigerais promoveu um projeto
nas cidades em que possui Postos de Atendimento (PAs): Paracatu, Arinos, Unaí, João
Pinheiro, Buritis, Janaúba, Monte Azul, Espinhosa e Uruana de Minas. A ideia teve como
propósito a arrecadação e distribuição de
alimentos para famílias em vulnerabilidade
social.
Para garantir o sucesso da ação “Unidos
pelo bem!”, a cooperativa contou com o suporte de 202 voluntários de 16 PAs. Para
potencializar o resultado, o Sicoob Credigerais decidiu ainda dobrar a quantidade
de alimentos arrecadada. A iniciativa trouxe
excelentes resultados: foram 1.282 cestas
arrecadadas, cerca de 130% da meta estipulada antes do início do projeto.
Com a participação da cooperativa, 2.524
cestas foram doadas, totalizando mais de
38 toneladas de alimentos distribuídos em
10 cidades, entre o norte e noroeste de Minas Gerais e o sudoeste da Bahia. A ação
beneficiou 10.256 pessoas.

CECREF

Poupar e preservar
o meio ambiente
A Cecref promoveu o projeto “Poupar o
meio ambiente faz parte do nosso DNA”, em
parceria com a BH Recicla, e conscientizou
e estimulou o descarte correto do lixo eletrônico em Belo Horizonte e Juiz de Fora.
Os 80 voluntários que participaram do
projeto estimularam a participação da população local no descarte nos tambores
disponibilizados na matriz e nos Postos de
Atendimento (PAs) da cooperativa.
Além disso, houve arrecadação de 550 quilos alimentos, bem como de leite, produtos
de limpeza e de higiene pessoal. Em Belo
Horizonte, as doações foram feitas às instituições “Amor em Semente e Amor que não
se Mede” e beneficiaram 200 pessoas. Em
Juiz de Fora, as arrecadações foram destinadas ao Ministério de Ação Social, beneficiando 150 pessoas. Ao final 350 pessoas
foram contempladas com a ação.
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SICREDI REGIÃO CENTRO RSMG

Cooperação em dobro
Por meio do “Cooperação em Dobro”, o Sicredi Região Centro RS/MG
promoveu a generosidade. E, com a
ajuda dos 33 voluntários que abraçaram o projeto, dobrou a quantidade de alimentos arrecadados junto
às comunidades de Belo Horizonte
e Betim, beneficiando 395 pessoas.
Com o amplo alcance da campanha
e a participação da cooperativa, foram recolhidas aproximadamente
1,3 toneladas de alimentos, doadas
ao Centro de Referência Especializado para a População de Rua - POP,
com sede em Betim.

SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG

Alimentando a generosidade
Ao idealizar a ação “Cooperativismo que Alimenta”, o Sicredi Vale Do Jaguari e Zona da
Mata RS/MG traçou como objetivo engajar a
comunidade para amenizar a fome nas regiões em que atua.
Para isso, contou com 25 voluntários que
organizaram a arrecadação de alimentos e
cestas básicas nas agências, disponibilizaram
caixas nos condomínios dos colaboradores e
elencaram as instituições que receberiam os
donativos.
Com a iniciativa, foram arrecadadas 3,6 toneladas de alimentos, distribuídas da seguinte
forma: 230 kg para o Instituto Faça, a Casa
de Acolhimento Joana de Agelis, a Igreja Santa Terezinha, o Ambulatório da Glória e a Casa
de Acolhimento da Prefeitura de Juiz de Fora;
3,1 toneladas para a Sociedade São Vicente
de Paulo, a Escola Passionista e a Associação
Semeadores da Alvorada, de Barbacena, e
300 kg para o Asilo Municipal de Santos Dumont. A ação beneficiou 1.395 pessoas.
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COOPASV
COAPSUL
SICOOB COPERSUL

Cooperar e realizar
Três cooperativas unidas por um objetivo em
comum: contribuir com o Hospital São Francisco de Assis, localizado em Três Pontas. Assim nasceu a campanha de intercooperação
“Dia de Cooperar - Ação Solidária”, realizada
pela Coopasv, Coapsul e Sicoob Copersul, beneficiando 1.000 pessoas.
Dez voluntários colaboraram com o projeto
que arrecadou, junto à comunidade, papel higiênico e copos descartáveis de 200 ml. Com
a mobilização foram doados 2078 rolos de papel higiênico e 3.000 copos descartáveis.

SICREDI REGIÃO DA PRODUÇÃO RS/SC/MG

Atitudes que
transformam vidas
O Sicredi Região da Produção RS/SC/
MG reuniu 10 voluntários para a “Campanha Faça a Diferença”, que engajou
colaboradores, cooperados e comunidade na arrecadação de alimentos para
entidades beneficentes de Sete Lagoas,
em prol de 1.000 pessoas.
A campanha foi um sucesso e conseguiu alcançar cerca de 500 quilos de
alimentos para a produção de marmitas distribuídas aos beneficiários das
instituições Escritório Provisório do
Grupo Mão Amiga e Casa de Maria de
Sete Lagoas.
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AGROVERDE

Meio ambiente em pauta
Cuidar do meio ambiente e conscientizar a comunidade acerca da importância de sua preservação. Foi esse o objetivo da Agroverde no
projeto “Solidariedade em Ação” que beneficiou 40 pessoas.
Para mobilizar e conscientizar a comunidade,
98 voluntários se engajaram na causa e estimularam doações de plástico, papelão e alumínio. Com a campanha foram recolhidas 700 toneladas de produtos recicláveis, cuja renda da
venda, no total de R$ 1.200,00, foi revertida na
compra de alimentos doados ao Lar dos Idosos
de Campina Verde.

SICOOB CREDIRAMA

Sustentabilidade em foco
Com o “Cooperação sustentável”, o Sicoob Credirama teve como principal objetivo incentivar o descarte correto do
lixo eletrônico e conscientizar acerca da
preservação ambiental e dos impactos
que os materiais não recicláveis podem
provocar no meio ambiente.
Os 18 voluntários que deram suporte à
iniciativa foram responsáveis pelo contato com uma empresa especializada na
coleta de materiais eletrônicos e também
pelo estabelecimento de parcerias com
o Rotary Club, Rotaract, Interact e Casa
da Amizade. A ação coletou 100 kg de lixo
eletrônico e beneficiou 40 mil pessoas
em Iturama.
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SICOOB LAGOACRED GERAIS
SICOOB CREDIPRATA

Empreendedorismo e educação
Um projeto contínuo com foco na melhoria dos ambientes
de negócio e desburocratização para promoção do desenvolvimento econômico de Lagoa da Prata uniu o Sicoob Crediprata e o Sicoob Lagoacred Gerais. Com o “Lagoa Livre para
Crescer” as duas cooperativas contaram com o apoio de 100
voluntários para a realização de diversas ações de capacitação e assistência aos empresários do município, uma parceria que contou também com a Prefeitura Municipal de Lagoa
da Prata.
Através do Decreto Estadual de Liberdade Econômica, foi
criada uma legislação municipal de apoio ao desenvolvimento
econômico. Hoje, Lagoa da Prata se tornou o município em 1º
lugar em Minas Gerais e 6º no Brasil no ranking de dispensa
de atos públicos (alvarás) para liberação e funcionamento de
empresas, estimulando os negócios locais. A iniciativa beneficiou 10 mil pessoas.
Outra parceria das duas cooperativas e a Prefeitura Municipal foi o projeto “Escola + Inteligente”, que, por meio do investimento em equipamentos, alia o aprendizado tradicional
com abordagens modernas nas salas de aula dos alunos do
1º ao 5º ano das escolas municipais de Lagoa da Prata. Com
o objetivo fazer uma transformação no ensino mediante adoção de práticas de aprendizagem condizentes com o avanço
tecnológico e com novas demandas do mercado, tornado a
cidade referência em educação.
Os 100 voluntários que participam deste projeto se ocuparam da capacitação dos professores e modernização das salas. A ação alcançou 5.000 pessoas.

UNIMED JOÃO MONLEVADE

Atentos às necessidades
A Unimed João Monlevade realizou o projeto em
prol da Associação São Vicente de Paulo de João
Monlevade - Hospital Margarida. Intitulado “Solidariedade - Partilhar amor e atentos às necessidades”,
a iniciativa auxiliou na estruturação de novos leitos
para atendimento dos casos da Covid-19.
Com um investimento de R$ 369.309,10, a cooperativa realizou de forma exclusiva, a doação de diversos equipamentos hospitalares: cinco monitores
de pressão não invasiva; cinco oxímetros de transporte; um aparelho de ECG; uma máquina de diálise;
um máquina de osmose para diálise; um carrinho de
emergência e cinco bombas de infusão.
Em paralelo, a Unimed João Monlevade atuou na décima edição da campanha “Eu Ajudo na Lata”, ação
que concilia a reciclagem e a solidariedade, já que
os lacres recolhidos são convertidos em itens de
acessibilidade. Em 2021, foram arrecadadas 1.436
garrafas pets com 945 Kg de lacres de alumínio. As
duas ações tiveram o suporte de quatro voluntários
e beneficiaram 150 mil pessoas.
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COOPERBANCATRE

Mãos solidárias
Por meio da ação “Mãos Solidárias”, a Cooperbancatre centrou esforços para auxiliar o
Grupo Solidário, uma organização localizada
em Muriaé que auxilia famílias em vulnerabilidade social.
Os 16 voluntários que se mobilizaram para
executar a ação providenciaram a compra
e doação de diversos produtos alimentícios,
sendo: 32 kg de açúcar, 48 unidades de leite
longa vida, 16 unidades de óleo de soja, 63
pacotes de biscoito, 16 kg de feijão e 80 kg
de arroz. A ação beneficiou 50 pessoas.

UNIMED BARBACENA

Generosidade em
movimento
Com o “Drive Thru da Cooperação”, a Unimed Barbacena impulsionou doações de
alimentos, fraldas e leite para instituições
que cuidam de pessoas carentes na cidade. Os 16 voluntários que se engajaram
na ação, organizaram um drive thru para
recolher os donativos e disponibilizaram
uma conta para aqueles que preferissem
contribuir com qualquer valor.
A iniciativa gerou excelentes resultados. O valor em dinheiro arrecadado, R$
6.871,70, foi utilizado para a compra dos
itens solicitados na campanha. Ao todo,
foram arrecadadas duas toneladas de
alimentos, 350 litros de leite e 660 fraldas descartáveis. As entidades Associação Mary Jane Wilson, Casa do Cuidado,
Casa do Velho Amigo, Creche Pequeno
Marcos, Lar das Velhinhas e Sociedade
Espírita Joanna de Angelis receberam as
doações. A ação beneficiou 400 pessoas.
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COOPERTRAMON
COPREMON
SICOOB CREDICOM
SICOOB CREDIMEPI
SICOOB UNIÃO
UNIMED JOÃO MONLEVADE

Cuidado e
generosidade
A reforma do espaço físico do Projeto
do Banco de Leite Humano do Hospital Margarida de João Monlevade foi
escolhida como ação de intercooperação do Dia C 2021. A iniciativa só
foi possível a partir da união entre as
cooperativas Coopertramon, Copremon, Sicoob Credicom, Sicoob Credimepi, Sicoob União e Unimed João
Monlevade.
Batizado de “Amor que alimenta vidas”,
o projeto foi abraçado por 50 voluntários que, além da reforma do espaço,
realizaram também uma campanha de
sensibilização e incentivo à doação do
leite materno para o Banco de Leite
da instituição de saúde. Com a reforma, as cooperativas investiram um
valor de R$ 49.275,00, beneficiando
150 mil pessoas.

UNIMED SETE LAGOAS

Cuidado que alimenta
A Unimed Sete Lagoas realizou um projeto que
conseguiu amenizar os impactos da pandemia
da Covid-19 junto a famílias carentes por meio
da ação “O Cuidado que Alimenta”. A iniciativa contou com o suporte de 81 voluntários na
mobilização dos colaboradores, cooperados e
comunidade de Sete Lagoas para a doação de
alimentos, em benefícios de 672 pessoas.
Com a intensa divulgação do projeto, foram
arrecadadas 33 cestas básicas completas, incluindo materiais de higiene pessoal, além de
alimentos avulsos: 23,5 kg de macarrão, 28 kg
de feijão, 20 kg de arroz, 13 kg de açúcar, 7 litros de óleo, 6,5 kg de fubá, um quilo de sal, um
extrato de tomate, 2,5 kg de farinha de trigo, 3
pacotes de pipoca, 1 pacote de canjica, 17 pacotes de biscoito, 2 pacotes de mistura para
bolo, 500 g de café, 300 g de goiabada, 300 g
de tempero e 26 litros de leite. Os itens foram
doados a duas instituições locais: Irmãos que
Doam e Conselho Central da Sociedade São
Vicente de Paula – SSVP.
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SICREDI SUL MINAS RS/MG

Unidos pelo bem comum
O Sicredi Sul Minas RS/MG mobilizou sua
matriz e seus Postos de Atendimento
(PAs) nas cidades de Piumhi, Santo Antônio do Monte, Divinópolis e São Sebastião
do Oeste, em prol de instituições sociais.
Os 40 voluntários que apoiaram a iniciativa
“Cooperação”, se mobilizaram para recolher donativos junto a cooperados e comunidade, beneficiando três mil pessoas.
A ação arrecadou 3,8 toneladas de alimentos, o equivalente a R$ 3.094,60. As doações foram feitas à Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP, em Pimenta, e em
Santo Antônio do Monte; CREAS, Rotary,
Promipe e Lar dos Velhinhos, em Piumhi;
Casa Samaritana e Vila Nazaré em Ermida,
em Divinópolis; e CRAS e Igreja Católica
em São Sebastião do Oeste.

SICOOB CREDIPRATA

Sustentabilidade e solidariedade
O Sicoob Crediprata desenvolveu duas ações focadas na
preservação do meio ambiente e também na generosidade. Com o projeto “Sustentabilidade”, que será contínuo,
a cooperativa passou a reciclar todas as lonas que utiliza
em sua publicidade para produzir, por meio do reaproveitamento deste material, brindes a serem distribuídos à
comunidade. A ação contou com o suporte de 20 voluntários que coordenaram a reciclagem. A iniciativa beneficiou 550 pessoas, de Lagoa da Prata.
Já o projeto “Desafio Compartilhar é somar - Live Moto
Sunset”, contou com a participação de 50 voluntários e
foi idealizado para suprir a necessidade de cadeiras de
rodas e cadeiras de banho para moradores de Lagoa da
Prata. Foram arrecadados recursos convertidos em 10
cadeiras de rodas. Além disso, a cooperativa doou verba
para a compra de 15 cadeiras de banho. A iniciativa ocorreu em parceria com o Motoclube Rodas de Prata e o Rotary Clube local, entidade responsável pelo empréstimo
dos materiais àqueles que necessitam. A ação beneficiou
100 pessoas.
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SICOOB LAGOACRED GERAIS

Amor ao próximo e
ao meio ambiente
O Sicoob Lagoacred Gerais entrou com
tudo no Dia C 2021. Além de projetos de
intercooperação, a cooperativa conduziu
ainda duas outras iniciativas: um projeto
de doação de sangue e outro focado no
meio ambiente. Com o “Doação de sangue - Um ato de cooperação, 50 voluntários dos cinco Postos de Atendimento
(PAs) de Lagoa da Prata e Santo Antônio
do Monte, compareceram à Fundação
Hemominas de Divinópolis para doar sangue. A iniciativa beneficiou 200 pessoas.
Já por meio do “Horta em Casa, Alimentação Saudável”, 20 voluntários estimularam a criação de hortas e canteiros através da doação de sementes e mudas de
temperos, hortaliças, verduras e plantas
medicinais à comunidade. A horticultura
contribuiu para que as pessoas mantivessem o distanciamento social, bem como
para reduzir o estresse e proporcionar
maior bem-estar, ao mesmo tempo em
que viabilizou uma alimentação mais saudável e de baixo custo.
Com o investimento de R$ 5 mil pela cooperativa, foram distribuídos 500 kits,
contendo quatro pacotes variados de sementes em cada e cartilhas explicativas
para os cooperados. O projeto beneficiou
2.000 pessoas.

122

COOPEDER

SuperAção
Educação em foco. Com esse objetivo em mente, a Coopeder realizou a
iniciativa “SuperAção Coopeder”, que
mobilizou cooperados para doarem
artigos, infraestrutura e utensílios
educativos para crianças de zero a
dez anos em situação de vulnerabilidade educacional, assistidos pelo
Núcleo Assistencial Caminhos para
Jesus, em Belo Horizonte.
Dez voluntários se uniram a essa
corrente para incentivar, recolher e
distribuir as doações, que beneficiaram 120 pessoas. Foram arrecadados
cerca de 200 itens, como: mesas,
carteiras escolares, prateleiras, armários, livros, lápis, pincéis, diversos
jogos educativos e de impulsionamento à criatividade, que poderão
ser utilizados para transformar a vida
das crianças.

COCATREL
SICOOB COPERSUL
COOTEC
UNIMED TRÊS PONTAS

Fortalecendo a autoestima
“Cesta de autoestima”. Esse foi o nome do
projeto realizado pela Cocatrel, Sicoob Copersul, Cootec e Unimed Três Pontas para o
Dia C 2021. A ação, que contou com a participação de 50 voluntários, organizou uma
gincana da solidariedade arrecadando itens
de higiene pessoal e fraldas geriátricas para
doação a famílias carentes, beneficiando
150 pessoas.
Foram angariados 40 kits completos, contendo shampoo, condicionador, creme
hidratante, escova e pasta de dente, absorvente, sabonete, maquiagem, além de
outros 630 itens de higiene pessoal, roupas,
cobertores e 21 pares de chinelos novos,
doados a famílias em vulnerabilidade social
e moradores de rua de Três Pontas. Além
disso, foram arrecadados 63 pacotes de
fraldas geriátricas, destinados à Vila Vicentina de Três Pontas.
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UNIMED POÇOS DE CALDAS

Retorno seguro
A Unimed Poços de Caldas realizou uma
ação de conscientização em prol da segurança para que os alunos da Escola
Municipal Wilson Hedy Molinari, localizada em Poços de Caldas, voltassem a
frequentar as aulas presenciais.
Os 50 voluntários que se uniram para
executar o projeto, organizaram uma
palestra sobre Segurança durante a
pandemia da Covid-19 para pais e alunos, ministrada pelo enfermeiro José
Victor Oliveira Junior, e uma palestra
ministrada pela psicóloga Nara Franco,
para os colaboradores da instituição de
ensino.
Além disso, foi feita a produção e entrega de 650 kits, contendo duas máscaras, squeeze e folder de orientação para
os alunos, termômetro e 10 dispensers
de álcool em gel para a escola. A ação
beneficiou 3.250 pessoas.

COPERAMA

Carinho e atenção
com os idosos
Com a “Cooperar e Acolher”, ação
criada pela Coperama para o Dia C
2021, o objetivo foi atrair a comunidade para se juntar ao projeto de auxilío
ao Abrigo ao Idoso Sol Nascente, em
Iturama. Para isso, foram confeccionadas camisetas com frases focadas
na valorização do agronegócio, cuja
renda foi revertida à instituição.
Os 15 voluntários que colocaram o
projeto em prática, se responsabilizaram por mobilizar a comunidade para que se sensibilizasse com a
ação e adquirisse as camisetas. As
vendas foram um verdadeiro sucesso, tendo como resultado a quantia
de R$10.755,00, que significou a contratação de uma fisioterapeuta por
mais um ano para o abrigo. A ação
beneficiou 28 pessoas.
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COIND

Cooperar para prosperar
Ao idealizar o projeto “Cooperativismo, meio ambiente
e apoio a comunidade!”, a Coind decidiu atuar em duas
frentes: recuperar, preservar e manter as matas ciliares que compõem a área de atuação da cooperativa e
oferecer apoio à entidades beneficentes de Araxá.
Também foram recolhidos donativos em benefício do
Asilo São Vicente de Paula e do projeto SOS de Araxá. Com a mobilização de todos, foram doados às duas
entidades cerca de 2.510 itens, entre arroz, feijão, leite,
óleo e material de limpeza, totalizando R$8.123,52.
A outra meta da ação foi atuar na melhoria da paisagem
local, por meio do plantio de 1.800 mudas de plantas
nativas e árvores frutíferas. A iniciativa auxiliará também no combate ao efeito estufa, na maior proteção
das nascentes existentes na região, no aumento da infiltração da água da chuva com consequente melhoria
da disponibilidade hídrica das cinco nascentes existentes na região, na redução de inundações, no aumento
do ambiente natural e na disponibilidade de alimentos
para os animais silvestres. Essa ação beneficiou ainda
a Casa do Pequeno Jardineiro, que recebeu doação no
valor de R$5.445,00 para a compra de materiais para
a construção de um barracão de apoio às atividades
da entidade. No total, 20 voluntários se envolveram na
iniciativa, que beneficiou 100 mil pessoas.

COOPETRANS

Multiplicando
boas ações
“Solidariedade que multiplica”.
Com o intuito de minimizar os impactos da pandemia na vida das
famílias mais carentes da cidade,
a cooperativa reuniu 50 voluntários para ajudar a espalhar a ideia
e assim arrecadar recursos para
auxiliar essas pessoas.
Com a participação de colaboradores, cooperados e comunidade,
durante o ano de 2021, foram doadas, em média, oito cestas básicas por mês, assim como peças
de roupas para adultos e crianças
de Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia. A ação beneficiou 600
pessoas.
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COOCAMINAS

Natureza - preservar
e cuidar
A Coocaminas inspirou-se no Dia C
2021 para implantar um projeto vitalício em Poço Fundo e tornar-se
referência a partir do seu objetivo
central. Com a campanha “Coleta de
Lixo Eletrônico”, a cooperativa buscou
não só recolher esse tipo de produto
e promover o seu descarte adequado,
como também conscientizar a população acerca da importância dessa
boa prática para a preservação da natureza.
Três voluntários se engajaram no projeto que foi divulgado em toda a cidade. A iniciativa gerou uma média de
150 kg de material recolhido, como
televisores, CPU e pilhas. A ação beneficiou 19.600 pessoas.

COAPERIODOCE

Solidariedade que contagia
Na “3ª Live Comercial Beneficente do Armazém da Cooperativa”, a Coaperiodoce, de
Governador Valadares, alcançou a meta de
arrecadar leite UTH para cinco instituições
mais votadas pelo público durante a transmissão ao vivo.
Com a participação de 40 voluntários e a
arrecadação de 2.600 litros, a cooperativa além das instituições votadas durante
a live, expandiu a proposta e fez a doação
para 18 instituições localizadas no Leste de
Minas, beneficiando 1.200 pessoas das instituições: Lar Bom Samaritano – ASPIV, em
Virgolândia; APAE e Lar dos Velhinhos em
Tarumirim; Instituto Nosso Lar, Associação
de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares - ADQF, Acolhe Vida, APAE,
Lar dos Velhinhos, Associação Santa Luzia,
Casa de Recuperação Dona Zulmira, Missão
Vida, Lar Fabiano de Cristo, Futuro Feliz, em
Governador Valadares; Lar Vicente de Paula e Casa Lar, em Conselheiro Pena; Serviço
de Acolhimento Doce Lar em Coroaci; Creche Dona Conceição Araújo, em Marilac; e
Monte Sião, em Engenheiro Caldas. A ação
contou com o suporte de 40 voluntários e
beneficiou 1.200 pessoas.
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UNIMED DIVINÓPOLIS

União e generosidade
Ao tomar conhecimento da Campanha Solidária organizada pelo Sindicato dos trabalhadores Municipais
de Divinópolis e Região Centro-Oeste (Sintram), a Unimed Divinópolis se
uniu à corrente do bem “Ajude a quem
tem fome”. Seis voluntários tomaram
frente do projeto para a aquisição de
cestas básicas para famílias carentes
da cidade, mapeadas pelo sindicato.
A cooperativa doou 100 cestas, somando esforços em benefício de 400
pessoas.
A Unimed Divinópolis ainda apoiou a
Sociedade São Vicente de Paulo, auxiliando na campanha do agasalho já
realizada pela instituição. Dez voluntários se empenharam em mobilizar a
comunidade e cooperados em prol da
campanha. Durante o período de realização do projeto foram entregues
à entidade cerca de cinco caixas com
agasalhos e calçados recolhidos nos
três pontos instalados pela cooperativa em suas unidades. A ação beneficiou 50 pessoas.
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COOPATOS
SICOOB CREDIPATOS
COOPERAL
FRIGOPATOS
CEMIL
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS
COOPERPLUMA
SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MS
UNIMED PATOS DE MINAS
FECOAGRO LEITE MINAS
SUINCO

Provas de solidariedade
A Coopatos não poupou esforços para realizar a “Décima
Gincana da Solidariedade”, ação que para o Dia C 2021 ganhou como reforço a participação da Rede Coop de Patos
de Minas, composta também pelas cooperativas: Sicoob
Credicopa, Sicoob Credipatos, Cooperal, Frigopatos, Cemil, Unicred Integração Minas, Cooperpluma, Sicredi Integração Rota das Terras RS/MS, Unimed Patos de Minas,
Fecoagro Leite Minas e Suinco.
Buscando atender demandas essenciais a Gincana da
Solidariedade arrecadou R$30.000 destinados para a
Campanha Leite Solidário. A quantia representa 10 mil
litros de leite disponibilizados pela Coopatos de forma
subsidiária e entregue de forma gradativa e de acordo com a necessidade de 14 instituições localizadas
nas cidades de Guimarânia, João Pinheiro, Patos de Minas, Presidente Olegário, Vazante e Varjão de Minas.
Também integrou a ação da Coopatos a Campanha Meio
Ambiente Solidário, que arrecadou R$6.240,00, provenientes da distribuição de 624 espécies de diversas mudas
de plantas. O valor foi revertido para a compra de alimentos e produtos de primeira necessidade para instituições
filantrópicas das seis cidades. Além da arrecadação monetária, foram angariados roupas, brinquedos e alimentos
que somados contabilizam o valor de R$9.400. As duas
campanhas contaram com a participação de 1.230 voluntários e beneficiaram 1.200 pessoas.
Por meio da intercooperação foi realizada a campanha
Mãos que Cuidam da Rede Coop de Patos de Minas e foram arrecadadas 22 toneladas de produtos de limpeza e
1.285 unidades de produtos de higiene. A Rede Coop também conseguiu a doação de sangue de 900 voluntários
para a Campanha Voluntários Sangue Bom, resultando
em 405.000 ml de sangue, beneficiando 3.600 pessoas.
Juntas as campanhas reuniram 2.130 voluntários e beneficiaram 4.800 pessoas.
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COOPCON

Força e união para
não faltar o pão
A Coopcon de Ubá, fez a diferença
na vida de 50 pessoas com a ação
“Cooperar na pandemia: força e
união para não faltar o pão”. Preocupada com as famílias que perderam
a fonte de renda na cidade, com o
auxílio de três voluntários, foi possível arrecadar 50 cestas básicas e
distribuí-las para famílias carentes
pela Assistência Social Espírita João
de Freitas de Ubá.

COETAGRI

Com fome não dá
A Coetagri de Machado atenta aos transtornos que a pandemia de Covid-19 trouxe
para os moradores de Machado, em especial os mais carentes, resolveu, de maneira lúdica, arrecadar alimentos no projeto
“Rifa Solidária: com fome não dá”.
Com o auxílio de 10 voluntários, a rifa foi
organizada e o pagamento para quem se
interessou em contribuir foi em forma de
produtos alimentícios. O doador escolhia
um número e fazia a doação do alimento
no quantitativo do respectivo número. Outra estratégia de arrecadação foi um sorteio na rádio Estação Cultural FM de uma
cesta de produtos comercializados pela
cooperativa. Ao final foram organizadas 48
cestas com os itens doados e destinados
para 48 famílias, beneficiando 240 pessoas.
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SICOOB CREDIALP

Pequenas ações,
grandes resultados
O Sicoob Credialp fez do Dia de Cooperar 2021 mais uma oportunidade para conscientizar sua base de
atuação sobre o papel que cada um
tem na sociedade, principalmente
em relação à prática da solidariedade e da cooperação a partir de
atitudes simples que podem mover
o mundo.
Com o projeto “Turma do Bem”, a
cooperativa que tem sede em Alpinópolis mobilizou 100 voluntários
para uma campanha de arrecadação de cestas básicas que foram
destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Foram doados 598 kits de alimentos
que beneficiaram duas mil pessoas.

COOSUIPONTE

A vida agradece
A baixa do estoque de sangue no Núcleo
Regional da Fundação Hemominas em
Ponte Nova reforçou na Coosuiponte o
compromisso com a comunidade local.
Assim, o Dia de Cooperar 2021 foi uma
oportunidade para exercitar a responsabilidade social e o cooperativismo, para
reforçar o estoque do hemocentro local
e garantir o fornecimento de bolsas de
sangue para pacientes.
Para tanto, a cooperativa recebeu a ajuda
de 13 voluntários, que reuniram 50 doadores. Em agradecimento, os doadores
foram agraciados com uma camisa em
apoio à campanha. No total, as bolsas vão
salvar a vida e reestabelecer a saúde de
200 pessoas.
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SICOOB CREDJUS

Alimento no prato
Para o Dia de Cooperar 2021, o Sicoob
Credjus somou forças com o projeto
“Comida que Abraça”, iniciativa que
promove a arrecadação e distribuição
de alimentos para minimizar o sofrimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social em Belo Horizonte.
Com a mobilização de 42 voluntários e também dos Postos de Atendimento (PAs) localizados na capital
mineira, a cooperativa alcançou uma
arrecadação de aproximadamente
2,5 toneladas de gêneros alimentícios
que reforçaram a dispensa de 350
pessoas carentes das comunidades
Castanheiras e Granja de Freitas.

SICOOB CREDIVAG

Conforto solidário
O Sicoob Credivag promoveu uma revolução no
Jardim de Infância Josefina Azeredo (Jija), localizado em Janaúba. Depois de um convite da
instituição para que a cooperativa conhecesse
as instalações, o Dia de Cooperar 2021 foi celebrado em grande estilo, com a construção de
um fraldário composto por lavatórios internos
com chuveiros para banho, bancada para troca
de fraldas, armários embutidos, novo revestimento em cerâmica e estruturas de granito.
Na parte externa dessa área, foram instaladas
bancadas com lavatório para mãos, janelas de
vidro temperado e portas de chama de ferro.
A obra transformou a qualidade do atendimento às 424 crianças de dois anos e sete meses
até seis anos que frequentam o local diariamente. Antes, os banhos eram realizados com
baldes. O projeto foi viabilizado por meio de
recursos da Fundação Credivag, em parceria
com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que forneceu os revestimentos e
pedras para as bancadas. O Dia C mobilizou 12
voluntários.
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SICOOB CREDISETE

Carinho para os
dias mais frios
O Sicoob Credisete fez um afago nas pessoas
carentes de Sete Lagoas que não têm condições de enfrentar as baixas temperaturas do
inverno. Assim, a cooperativa conclamou cooperados e colaboradores a participarem de
uma campanha de doação de cobertores e
agasalhos novos ou usados em bom estado de
conservação.
A cooperativa mobilizou a matriz e Postos de
Atendimento (PAs) de Sete Lagoas e das cidades de Prudente de Morais, Fortuna de Minas,
Capim Branco, Jequitibá, Baldim, Santana de
Pirapama e Inhaúma, onde tem agências e
mobilizou 162 voluntários que contribuíram
com 182 cobertores e roupas/agasalhos avulsos. A ação do Dia C beneficiou 200 pessoas
assistidas pelo Projeto Acolher – Associação
de Proteção aos Moradores de Rua de Sete
Lagoas.

COPREMON

Educação que
transforma
O projeto “Transformando Vidas
Através da Educação” foi a iniciativa da Copremon para o Dia
de Cooperar 2021. Criado para
driblar a falta de condições financeiras dos associados para
investir em cursos preparatórios
para o ENEM para os filhos, a cooperativa decidiu fazer uma parceria com a Ômega Pré-Enem
Pré-Vestibular, com oferta de
bolsa integral de estudos para
os jovens.
Dentro do projeto principal, os
alunos da parceria Ômega/Copremon também foram convidados a fazer um exercício especial
de Responsabilidade Social, por
meio de uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para pessoas carentes da
cidade de João Monlevade. Ao
todo, as duas ações beneficiaram 100 pessoas e mobilizaram
quatro voluntários.
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SICOOB CENTRAL CECREMGE
SICOOB COFAL
SICOOB NOSSACOOP
SICOOB COOPJUS
SICOOB CECREMEC
CECREM

Ser mais que ter
Sicoob Central Cecremge, Sicoob Cofal, Sicoob Nossacoop, Sicoob Coopjus, Sicoob Cecremec e Cecrem desenvolvem conjuntamente o projeto “Desenvolver o SER e não o
TER”, que tem como objetivo principal preparar as crianças
assistidas pelo Instituto Pedra Viva para enfrentar as adversidades do mercado.
De forma contínua, as cooperativas assumiram os custos
de aluguel do Instituto Pedra Viva, em Belo Horizonte, da
contratação dos professores de Artesanatos, Inglês e Música e da promoção de eventos em datas comemorativas
como Páscoa, Dia das Crianças e Natal. O grupo promove
ainda campanhas de arrecadação de mantimentos para o
Instituto.
Neste ano, em função da crise provocada pela pandemia
de Covid-19, o Comitê Dia C das cooperativas promoveu
uma campanha de arrecadação de mantimentos, material de limpeza, entre outros para as famílias das crianças
assistidas pelo Pedra Viva. Foram doados 96 kits de alimentos com material de limpeza, 400 litros de leite, água
mineral e roupas. A ação mobilizou 12 voluntários. As 45
crianças assistidas também receberam os kits julinos. No
total, foram beneficiadas 150 pessoas.

COOPERTRUNI

Solidariedade na pandemia
A Coopertruni aproveitou o Dia C 2021 para
auxiliar o sistema de saúde da cidade de Visconde do Rio Branco, impactado pelo grande
número de pacientes infectados com o Covid-19. Assim, a cooperativa decidiu doar cargas de oxigênio para reforçar o estoque do
Hospital São João Batista, que já experimentava a carência do produto, fundamental para
a manutenção da vida dos pacientes.
Com a ajuda de 10 voluntários, a cooperativa
conseguiu encontrar o produto para doação
e fez a entrega de 1.176,00 m3 do insumo para
que profissionais de saúde e familiares de pacientes pudessem ter a segurança de que o
tratamento seria realizado da melhor forma e
com total segurança. Foram beneficiadas 150
pessoas com essa iniciativa.
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SICOOB CREDIMAC

Esporte muda a vida
O Sicoob Credimac criou o projeto “Esporte para Todos”. A iniciativa é fruto da parceria
com a Associação de Pais e Amigos do Handball
e Futsal de Martinho Campos (Apahfmac) e a
Prefeitura de Martinho Campos. A cooperativa
entrou com o recurso para a compra de bolas,
uniformes, tênis e materiais, como mesas e cadeiras, para a Secretaria da Associação.
O projeto abrange as crianças do município
com a oferta de aulas gratuitas das duas modalidades esportivas para menores em situação
de risco, mediante autorização dos pais na ficha de inscrição. Além de criar uma opção de
lazer para os pequenos, também visa despertar
o gosto pelas atividades esportivas, incentivar
a socialização, o respeito e as regras de convivência, bem como divulgar os valores éticos
e morais e aprimorar o desenvolvimento motor,
a disciplina, o espírito esportivo, melhorando
as condições de desenvolvimento físico/saúde.
Na primeira fase, o projeto já tem 210 atletas
inscritos e participando efetivamente da programação. Os voluntários são 20, que vão beneficiar 1050 pessoas, porque contemplam familiares e rede de apoio desses jovens.

SICOOB CREDIUNA

Saúde sempre
A ação do Sicoob Crediuna para o Dia C 2021
ocorreu a partir de um convite do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itaúna (Sindimei)
para apoiar financeiramente o projeto Itaúna
Unida Contra a Covid – Cuidando uns dos Outros,
que tem como objetivo contribuir para desafogar
o sistema público de saúde e propiciar o tratamento imediato para qualquer cidadão da cidade
que apresente sintomas da doença. O conselho
da cooperativa aprovou a doação de R$ 60 mil
para o projeto, dividido em três meses.
O resultado foi a criação do Posto de Atendimento Imediato (PAI) que faz triagem, atendimentos
individuais e gratuitos, mediante agendamento
por telefone. Os exames complementares, como,
por exemplo Raio X, sangue e tomografia, foram
custeadas 50% pelo paciente e 50% pelo projeto.
Os atendimentos foram oferecidos a todos os cidadãos que procuraram o local, o que desafogou
o hospital local, que estava com capacidade máxima de atendimento. Ao todo, foram beneficiadas 350 pessoas.
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SICOOB CREDICOPE

Mobilização para
matar a fome
O Sicoob Credicope arrecadou alimentos não perecíveis que foram
convertidos em cestas básicas para
distribuição às famílias carentes
de Conselheiro Pena, Goiabeira,
Cuparaque, São Geraldo do Baixio,
Alvarenga, Itanhomi, Tarumirim,
Resplendor, Itueta, Aimorés, Santa
Rita do Itueiro, Galiléia, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Governador Valadadres.
Ao final, foram arrecadadas 12,5 toneladas de alimentos, convertidos
em 682 cestas básicas, que beneficiaram 2.728 pessoas. Os kits foram
encaminhados para igrejas, escolas
e instituições beneficentes de cada
localidade para distribuição. Participaram da ação, 410 voluntários.

COPRINF

Um almoço especial
A Coprinf se uniu à Sopa com C, instituição beneficente fundada em junho
de 1931, em Juiz de Fora, que assiste
atualmente 250 pessoas carentes,
ofertando refeições diárias. A cooperativa participa ativamente dos trabalhos da entidade, com visitas semanais
e ajuda financeira mensal para manutenção das atividades.
Para marcar o Dia de Cooperar, a cooperativa serviu um almoço especial,
com direito a sobremesa e refrigerante. Além das 400 marmitas oferecidas
ao público do projeto, foram doados
também cobertores, seguindo todos
os protocolos de segurança de prevenção ao Covid-19. Para manter a
ação sempre ativa, a Coprinf também
ajuda na divulgação da Sopa dos Pobres, para o recebimento de doações.
A iniciativa beneficiou 500 pessoas e
envolveu 13 voluntários.
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SICOOB COOPACREDI

Fome de Cooperação
Em 2021, o Sicoob Coopacredi celebrou o aniversário de 30 anos da
cooperativa com o projeto “Fome
de Cooperação – 2ª edição”, ação
que, com o auxilio de 130 voluntários, possibilitou a distribuição
de 30 toneladas de alimentos nas
cidades de: Guimarânia, Uberlândia, Serra do Salitre, Patrocínio,
Cruzeiro da Fortaleza, Tupaciguara, Ituiutaba, Coromandel, Monte
Alegre de Minas, Prata, beneficiando 10.000 pessoas oriundas
de famílias em vulnerabilidade
social.

UNIMED TRÊS VALES

Proposta de cooperação
A Unimed Três Vales promoveu sua ação
do Dia C 2021 com foco nas necessidades das famílias em vulnerabilidade social
de Teófilo Otoni. Para mobilizar o maior
número de pessoas, a cooperativa promoveu a campanha em três fases. Na primeira, a cooperativa fez a doação de R$
4,5 mil que foram convertidos em cestas
básicas.
Na segunda, os colaboradores participaram com doações individuais de itens ou
kits de alimentos, sendo que as três maiores contribuições de funcionários foram
premiadas por meio da complementação
do cartão de alimentação nos valores de
R$ 300, R$ 200 e R$ 100. Os cooperados
também foram chamados a participar
com a doação de uma consulta médica.
Ao final, a campanha resultou na montagem de 220 cestas básicas que beneficiaram 880 pessoas. Participaram da ação
20 voluntários.
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SICOOB COOPSEF

O cuidado com os
pequeninos
O Dia de Cooperar da Sicoob Coopsef foi uma
ação no Abrigo Institucional Tia Dolores, mais
conhecido como Creche Tia Dolores. A instituição, localizada em Belo Horizonte, cuida de
crianças com paralisia cerebral.
A cooperativa mobilizou os funcionários, fez a
divulgação nos canais de comunicação internos e sensibilizou também os cooperados a
participar de uma campanha sob medida para
atender as necessidades da Casa. O resultado
final foi positivo com a doação de R$ 10 mil em
dinheiro, além de fraldas, materiais de limpeza
e de uso médico, como sondas de aspirar, gaze
e luvas cirúrgicas.
Com a chegada dos insumos, a creche pôde
reduzir o impacto negativo da queda nas doações recebidas em razão da pandemia. Atualmente, são atendidas 13 crianças carentes,
que foram beneficiadas com a ação da Coopsef. O Dia C mobilizou cinco voluntários.

SICOOB CENTRO UNIÃO
COPRACAL
COPERTECC
SICOOB DIVICRED
UNIMED DIVINÓPOLIS

Para multiplicar o bem
Visando auxiliar as famílias em situação delicada,
as cooperativas Sicoob Centro União, Sicoob Divicred, Unimed Divinópolis, Copracal e Copertecc
se uniram em um projeto de intercooperação chamado “União que multiplica o bem”. A ação buscou
arrecadar cestas básicas que foram destinadas ao
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
de Carmo do Cajuru, que atende a parcela mais carente da população local.
O trabalho envolveu a mobilização de 60 voluntários e o resultado da coleta foi considerado excelente, com duas toneladas de alimentos arrecadados. A entrega foi realizada em julho, na Secretaria
de Promoção e Defesa Civil de Carmo do Cajuru,
com a presença de representantes das cinco cooperativas participantes. A ação beneficiou 450
pessoas.
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SICOOB CENTRO UNIÃO

Solidariedade maior
que qualquer crise
O Sicoob Centro União aproveitou
a celebração do Dia de Cooperar
2021 para promover uma campanha
de arrecadação de cestas básicas
que foram destinadas para o Centro
de Referência de Assistência Social
(CRAS) da cidade de São Gonçalo do
Pará, instituição que auxilia famílias
carentes do município. A cooperativa tem sede em Carmo do Cajuru
e atua também na localidade beneficiada.
Depois de uma campanha de sensibilização para motivar as doações,
a cooperativa mobilizou 13 voluntários. E o resultado foi a arrecadação
e entrega de mais de 700 quilos de
alimentos para o CRAS, destinados
para famílias previamente cadastradas, totalizando 200 beneficiados
pela iniciativa.

SICOOB CREDILUZ

Transformando desafios em esperança
O Sicoob Crediluz intensificou as ações do Dia de Cooperar 2021
para atender as necessidades das comunidades em que atua.
Com matriz na cidade de Luz e outras três agências em Estrela do Indaiá, Sabará e no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima,
a cooperativa mobilizou cooperados, colaboradores e população em geral para melhorar a vida de famílias nas três cidades.
Para chegar aos nomes daqueles que mais precisavam, o Sicoob Crediluz contou com o apoio das Assistências Sociais
de Luz e Estrela do Indaiá, bem como com a ajuda do projeto
Madrugada Sem Fome, de Nova Lima, e do Movimento do Bem,
de Sabará. Além da divulgação em massa por parte da cooperativa, os colaboradores ajudaram na busca de possíveis
doadores por meio de telefonemas, mensagens via WhatsApp
e atendimentos aos cooperados.
Em Luz, as arrecadações renderam 150kg de bolachas, 520 litros de leite, 780 fraldas, 140 pastas de dente, 140 escovas de
dente, 424 produtos de limpeza e 100 litros de iogurte, totalizando 770 quilos de produtos. Já na cidade de Sabará, foram
doados 30 cobertores, 26 litros de óleo, 26 temperos, 26kg de
café, 26kg de fubá, 26 molhos de tomate, 13kg de macarrão,
26 pacotes de biscoitos, 52kg de feijão, 26kg de arroz e de
açúcar, com 184 quilos de alimentos. Por fim, em Dores do
Indaiá foram arrecadados 550 quilos de itens alimentícios.
Ao todo, a ação beneficiou 450 pessoas, contando com o trabalho de 16 voluntários.
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SICOOB CREDIMATA

Doação solidária
Para marcar o Dia C 2021, o Sicoob
Credimata promoveu uma campanha
de doação de sangue para as unidades
da Fundação Hemominas de Juiz de
Fora, Além Paraíba e Leopoldina.
A cooperativa contou com a participação das agências de São João Nepomuceno, Além Paraíba, Bicas, Juiz de
Fora, Laranjal, Maripá de Minas e Senador Cortes, criando uma ação interna
para mobilizar os colaboradores a serem doadores com vista em aumentar
o estoque do produto que é fundamental para a manutenção da vida.
Foram mobilizados 46 voluntários que
compareceram aos locais de doação
mediante agendamento. Os gastos
com deslocamento foram reembolsados e as horas ausentes do trabalho
abonadas. O resultado da coleta contribuiu com 112 vidas.

SICOOB CREDIESMERALDAS
COOPES

Atenção em forma de alimento
O Sicoob Crediesmeraldas e a Coopes se uniram para arrecadar cestas básicas para famílias carentes de Esmeraldas e outros municípios em que a cooperativa de crédito atua. Com a campanha “Dia de Cooperar, Você Pode
Ajudar”, as cooperativas mobilizaram as unidades da cidade e
também de Ribeirão das Neves, Juatuba, Florestal e Contagem.
Graças ao trabalho de 22 voluntários, foram arrecadadas quase
quatro toneladas de alimentos que foram doadas para 120 famílias carentes, já cadastradas pelo município de Esmeraldas. Além
delas, foram beneficiadas pessoas assistidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Lar dos Idosos
São Vicente de Paula e Casa de Nazaré. Já na cidade de Juatuba,
receberam os kits a APAE local e Graciele da Silva Reis, que realiza
um trabalho voluntário de preparação de refeições para pessoas
carentes e moradores de rua.
Em Ribeirão das Neves, os produtos foram destinados para o Lar
dos Idosos José Justino da Rocha e, em Florestal, para o Lar de
Idosos e para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
da cidade.
Em parceria com o Instituto Ceasa Minas/Prodal Banco de Aomentos, o Sicoob Crediesmeraldas realizou doações de Mix de Legumes in natura para a Casa da Sopa e o Lar de Idosos São Vicente
de Paula em Esmeraldas, totalizando 1,4 mil refeições distribuídas.
No total, as ações beneficiaram 680 pessoas.
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COOHABAN
COOPSEDB

A importância da casa
A Coohaban e a Coopsedb trabalharam em conjunto no Dia de Cooperar
2021 para ajudar na construção de
uma casa, no assentamento Tocantins,
localizado em Uberlândia, para uma
família em situação de vulnerabilidade
social que não tinha moradia própria e
estava momentaneamente sem renda.
Com a ajuda de 14 voluntários, as duas
cooperativas doaram materiais de
construção que foram usados para a
construção do imóvel. Paralelamente,
um dos membros da família, foi reinserido no mercado de trabalho. A ação
beneficiou oito pessoas.

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE

Noite dos caldos
O Sicoob União Centro Oeste promoveu a
sua tradicional “Noite dos Caldos”, em duas
edições no Dia de Cooperar 2021, para ajudar instituições beneficentes da sua área de
atuação. O formato foi alterado para evitar
aglomerações, passando a ser feito mediante a retirada dos combos com caldos, canjica
e pastel, retirados pelo público no local. O
foco foi reverter todo o lucro com as vendas
dos caldos para as entidades sociais da região em que a cooperativa atua.
Assim sendo, a primeira edição aconteceu na
cidade de Arcos, para beneficiar a APAE local
e a Paróquia Santo Antônio. E a segunda em
Pains, para contribuir com os trabalhos de
assistência social realizados pela Sociedade
São Vicente de Paulo.
As doações realizadas para as entidades auxiliaram 500 pessoas. Participaram da ação
80 voluntários.
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SICOOB CREDILUZ

Transformando desafios
em Esperança
Com o projeto “Transformando desafios em
esperança II”, o Sicoob Crediluz fez do Dia
de Cooperar 2021 uma oportunidade de ajudar pessoas carentes da sociedade. O planejamento da ação, que resultou na doação
de R$ 118 mil, começou em março, quando
o conselho da cooperativa abriu um edital
para que as instituições beneficentes de Luz
e Estrela do Indaiá, onde a cooperativa tem
agências, pudessem inscrever seus projetos
de melhorias e obras, para análise.
As instituições agraciadas com R$ 25 mil
foram a Fundação Municipal de Saúde de
Estrela do Indaiá, Abrigo Nossa Senhora
Aparecida, Vila Vicentina Dom Manoel, da
Sociedade São Vicente de Paulo e a APAE
local. Já o Rotary Club de Luz, Banda Lyra
Vicentina Aterradense e Grande Luz Ação
Solidária receberam R$ 5 mil, cada. A Casa
da Amizade foi contemplada com um reforço de caixa no valor de R$ 3 mil. Com participação de 10 voluntários, a ação beneficiou
300 pessoas.

COOXUPÉ

Solidariedade além
das fronteiras
Em um momento tão delicado de crise
sanitária, quando a saúde precisa tanto de atenção, a diretoria e o Conselho
de Administração da Cooxupé aprovaram a doação de R$ 2,5 milhões para
81 hospitais locais de 68 municípios
mineiros e dois de paulista, que compõem a base de atuação da cooperativa nos dois Estados.
Do montante total, R$ 1,5 milhão foi
distribuído para os hospitais locais,
proporcionalmente ao volume de recebimento de café de cada município. R$ 1 milhão restante foi destinado
para 12 hospitais regionais, levando-se
em consideração o número de leitos
e de funcionários e, ainda, volume de
recebimento de café. Com a participação de 1.600 voluntários, as doações
beneficiaram 5.000 pessoas.
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SICOOB CREDISETE

Vacina e saúde
O Sicoob Credisete decidiu investir na saúde e bem-estar dos seus 175 colaboradores, incluindo aprendizes, estagiários e terceirizados. Entre os meses de maio e junho,
a cooperativa promoveu uma campanha de
vacinação contra a gripe (H1N1) para dar
mais segurança ao público interno. A ação
foi organizada por uma empresa privada,
com profissionais de saúde capacitados, e
marcou as comemorações do Dia C 2021.
Além da matriz em Sete Lagoas, foram beneficiados os membros do quadro social
dos Postos de Atendimento (PAs) de Jequitibá, Baldim, Fortuna de Minas, Inhaúma, Prudente de Morais e Capim Branco. A
adesão à vacina foi unânime e resultou em
menos afastamentos por sintomas gripais.
A ação envolveu 175 voluntários.

SICOOB CREDISETE

Alimentos que saciam
O Sicoob Credisete promoveu uma campanha de arrecadação de alimentos não
perecíveis para instituições beneficentes
e projetos assistenciais da cidade de Sete
Lagoas, onde a cooperativa tem a sua matriz. Com a mobilização de 132 voluntários,
entre cooperados e colaboradores dos
seus Postos de Atendimento (PAs) localizados também em Baldim, Capim Branco,
Fortuna de Minas, Jequitibá e Inhaúma, foram instalados pontos para o recebimento
de doações em vários locais da cidade.
O resultado final superou as expectativas,
com mais de 1,5 tonelada de alimentos arrecadados. As remessas foram enviadas
para a Associação dos Moradores de Rua
de Sete Lagoas, que atende com doação de
alimentos 500 famílias dos bairros Cidade
de Deus, Itapoã, Nova Cidade e Irarque.
Foram beneficiadas 580 pessoas.
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SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG

Duas vezes solidariedade
O Sicredi Integração Rota das Terras RS/
MG mobilizou colaboradores, associados e
comunidade em geral para a campanha de
solidariedade do Dia de Cooperar 2021 e dobrou o volume de doações feitas por meio
da compra de produtos alimentícios no comércio local para fomentar os pequenos e
médios estabelecimentos associados da cooperativa.
Agências de Patos de Minas e Lagoa Formosa, Lagoa Grande e Presidente Olegário
também participaram da campanha que teve
o engajamento de 600 voluntários. Ao final,
foram arrecadados 19.685 quilos de alimentos, com a dobra proposta pela cooperativa.
Em Patos de Minas, o Lar Vicentino Padre
Alaor, Dispensário São Vicente de Paulo,
Casa das Meninas, Fraternidade Espírita Lar
de Ismael, Casa da Acolhida, Casa da Sopa
Tia Euzápia, Lar de Paulo e Estevão e Amparo
Maternal receberam 5.087 quilos de alimentos. Em Lagoa Grande, a Assistência Social e
famílias da cidade que contactaram a agência local foram beneficiados com 1,5 tonelada de itens.
Já em Lagoa Formosa, foram arrecadados
12.538 quilos, que foram repassados para
o Conselho Central de Lagoa Formosa da
SSVP/Dispensário São Vicente de Paulo local, Rotary Clube e Casa de Repouso Confrade Olien José Nascimento. Completando,
os 500 quilos da campanha de Presidente
Olegário abasteceram o Dispensário São Vicente de Paula local, Associação Direito de
Viver - Casa de Apoio Dona Mafalda e Senhor Joaquim. Ao todo, foram beneficiadas
duas mil pessoas.
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SICOOB CREDINORTE

Conectados
pelo coração
A ação do Sicoob Credinorte
para o Dia 2021 mobilizou a matriz da cooperativa em Nanuque
com foco em arrecadar um valor
em dinheiro para a compra de
cestas básicas que abasteceram
a dispensa de famílias carentes
da região. Para tanto, a cooperativa vendeu cinco mil bilhetes
com cunho solidário.
Com a mobilização de 61 voluntários, a cooperativa atingiu R$
20 mil que renderam kits de alimentos para 368 famílias, o que
significa que 1500 pessoas foram
beneficiadas com a ação.

SICOOB CREDITIROS

Esporte, lazer e
desenvolvimento
No Dia de Cooperar 2021 do Sicoob Creditiros quem ganhou o
presente foi a população de Matutina, com o projeto de revitalização do Matutina Campestre Clube, que foi reformado para ser um
local de prática de esportes, lazer
e ações sociais no município. Para
tanto, a cooperativa fez uma campanha de arrecadação de doações
em dinheiro e garantiu dobrar o
valor até o máximo de R$ 20 mil. A
campanha resultou na arrecadação de R$ 27.142,89 em doações.
Com a contrapartida prometida
pela cooperativa, o valor chegou
a R$ 47.142,89. E tudo foi possível
devido a participação ativa de 139
voluntários. A obra vai beneficiar
3.741 pessoas.
A cooperativa ainda atendeu
prontamente o pedido da Escola
Estadual Padre José Coelho e fez
doação de 700 squeezes para os
alunos com o apoio de 35 voluntários.
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UNIODONTO BH

Conforto para as
noites mais frias
O Dia de Cooperar 2021 da Uniodonto BH começou nas redes sociais da cooperativa para convocar cooperados, colaboradores e
familiares a participar da campanha “Doe amor, doe um pouco de
calor”, criada para garantir maior
conforto para pessoas carentes
atendidas pelo Lar Dom Paulo, de
Contagem, nas noites mais frias
do inverno.
Com o engajamento de 100 voluntários, a ação arrecadou R$
14,00 de cada participante e o
valor final foi usado para a compra de 73 mantas que beneficiaram 44 pessoas.

SICOOB SAROMCREDI

Juntos no combate
à pandemia
O Sicoob Saromcredi contou com
a ajuda de 20 voluntários para elaborar e organizar uma ação que ajudasse no combate à disseminação
da Covid-19 e fizesse a diferença nas
comunidades em que está inserido.
Por meio do projeto “Ações para
Saúde e Bem-estar”, a cooperativa
e seus Postos de Atendimento em
Cássia, Delfinópolis, Passos, Bambuí
e Vargem Bonita, mapearam, com o
auxílio das secretarias municipais de
saúde, as principais necessidades
dos locais. Com verba integral da
cooperativa, em montante superior
a R$ 500 mil, foram doadas bombas
de infusão, respiradores mecânicos
e equipamentos de suporte ventilatório para UTI, beneficiando 160 mil
pessoas.
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UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS

Contra o frio
Ao criar o “Unimed e Unicred contra o
frio”, a Unimed São Sebastião do Paraíso
e a Unicred Integração de Minas pensaram em contribuir para que o inverno de
algumas pessoas em situação de vulnerabilidade fosse mais ameno.
Os dez voluntários que abraçaram a
causa entraram em contato com três
instituições locais e decidiram, depois
de verificar as principais necessidades,
ampliar o escopo da ação, incluindo também itens de alimentação e mão-de-obra para manutenção dos veículos de
uma das entidades. As entidades atendidas foram o Albergue Noturno de São
Sebastião do Paraíso, o Lar Pedacinho do
Céu e a Casa de Apoio Amor Fraterno.
A iniciativa foi um sucesso e arrecadou
100 cobertores, 2000 sabonetes, 1200
fraldas geriátricas, 2000 luvas de procedimentos, kits de enxoval, 40 litros de
desinfetante, 40 litros de amaciante de
roupas e 100 Kg de Frutas, beneficiando
cerca de 200 pessoas.

COOPAMA

Celebrando as
diferenças
Por acreditar que “A solidariedade
transforma vidas”, a Coopama, de
Machado, desenvolveu uma ação
especial para o Dia C 2021: contribuir de forma significativa com o
projeto da Associação Unidos pela
Inclusão (Aupi), uma instituição
de Poço Fundo focada em ampliar
as potencialidades de crianças e
adolescentes com deficiência, por
meio de atividades inclusivas.
Assim, os 150 voluntários que se
engajaram na causa mobilizaram
parentes, amigos e comunidade e
arrecadaram cerca de cinco caixas
de roupas e sete de brinquedos,
doados à instituição para uso individual dos assistidos e também
para suporte nas terapias desenvolvidas no local. A ação beneficiou 250 pessoas.
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SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG

Alimento que não falta
O Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
mobilizou suas agências em Pouso
Alegre, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Cambuí e Extrema para uma campanha de arrecadação de alimentos.
Além disso, a cooperativa celebrou o
Dia de Cooperar 2021 com uma live,
realizada em 3 de julho, na qual o público pode fazer suas contribuições
em dinheiro. As pessoas também
foram convidadas a comparecer às
unidades para fazer suas doações diretamente.
Como resultado, a iniciativa rendeu
4,5 toneladas de alimentos que chegaram à mesa de 1.500 pessoas das
cidades que a cooperativa possui
Postos de Atendimento, graças à dedicação de 87 voluntários.

COAGRIL
SICOOB NOROESTE DE MINAS
SICOOB CREDIGERAIS
UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS
SICREDI PLANALTO CENTRAL

Rede de afeto
”Juntos pelo bem”. Esse foi o propósito que
uniu as cooperativas Coagril, Sicoob Noroeste de Minas, Sicoob Credigerais, Unicred
Integração de Minas e Sicredi Planalto
Central numa ação que visou fortalecer a
economia local, estimulando a compra de
produtos de comerciantes da cidade, para
que fossem doados para instituições beneficentes e famílias carentes de Unaí.
A iniciativa mobilizou 97 voluntários que
se empenharam em contagiar os moradores da cidade com o espírito de solidariedade que caracteriza o Dia C. O resultado
foi excelente e foram doadas 1.000 cestas
básicas a famílias carentes e às seguintes
instituições da cidade: Sociedade São Vicente Paulo, Associação Natal Justino da
Costa, Associação José Caetano e Audec.
As ações beneficiaram 1.000 famílias.
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SICOOB DIVICRED

Conscientização para mudar vidas
Uma iniciativa encabeçada pela Promotoria da Infância e Juventude de Divinópolis foi o ponto de partida para uma das ações do Dia C 2021 do Sicoob Divicred. O projeto “Todos contra a pedofilia” uniu 11
voluntários e 19 Postos de Atendimento das cidades
Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juiz de Fora, Carmo do Cajuru, Divinópolis e Tiradentes, que criaram uma campanha virtual, e realizaram uma live
registrando, em tempo real, toda a mobilização.
Os doadores da campanha receberam um kit com cartilha e camisa, estratégia que arrecadou R$ 35 mil, destinados a quatro instituições que cuidam de crianças e
adolescentes, em Divinópolis, beneficiando 98 pessoas.
Outra ação da cooperativa mobilizou a comunidade e
parceiros em Tiradentes para angariar doações para 50
famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade. Com a adesão à causa, 150 cestas foram doadas,
beneficiando 200 pessoas. No total, os dois projetos do
Sicoob Divicred mobilizaram 16 voluntários e beneficiaram 298 pessoas.
O Sicoob Divicred ainda beneficiou 6500 pessoas das
cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis,
Contagem, Betim, Carmo do Cajuru e Tiradentes, com
a doação de três mil cestas básicas, com o apoio de 30
voluntários.

COOCAFÉ
SICOOB CREDICAF
COOPCEL

Sustentabilidade e
solidariedade em foco
A ação “Cooperando com tudo; com todos”, idealizada
por Coocafé, Sicoob Credicaf e Coopcel reuniu 700
voluntários que atuaram a frente das áreas social e
ambiental nos municípios de: Lajinha, Durandé, Chalé,
Conceição de Ipanema, Ipanema, São José do Mantimento, Manhuaçu, Manhumirim, Espera Feliz, Santa
Margarida, Mutum , Taparuba, Martins Soares e Reduto.
Para engajar o público, as cooperativas promoveram
um sorteio de três TVs, em que doadores de agasalho,
alimentos, calçados ou valor em dinheiro, receberiam
um cupom para concorrer. Os doadores de verbas
em dinheiro escolhiam a causa para a qual desejavam
contribuir: ambiental ou social. Além disso, houve a
venda de cotas e também a realização da 10ª Feira de
Negócios da Coocafé. Ao final das ações, foram arrecadados R$81.025,00, destinados às duas iniciativas
do Dia C da cooperativa.
Os recursos arrecadados para a causa ambiental serão utilizados em ações de melhoria da água das cidades onde ocorreram as arrecadações. Valores e materiais arrecadados para a ação social foram destinados
a 30 instituições beneficentes e famílias carentes das
cidades responsáveis pela doação. No total, 2.000
pessoas foram beneficiadas pela campanha.
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OTIMIZAR LOGÍSTICA

Cuidado e amor
ao próximo
O Dia C 2021 inspirou a Otimizar Logística a criar o projeto “Pequenos atos
se tornam grandes ações”, que buscou
mobilizar comunidade, colaboradores e
cooperadores em prol da arrecadação
de alimentos para pessoas em situação
de vulnerabilidade social, em benefício
de 118 pessoas.
Os 16 voluntários que abraçaram a
causa se encarregaram de mobilizar,
recolher e distribuir as doações. Foram
arrecadados 357,6 kg de alimentos,
69,6 litros de leite e 24 cobertores, doados ao Lar Samaritano, Lar Maria Clara e Lar Ágape em Contagem e à instituição Dona Zulmira em Governador
Valadares. Houve ainda a doação de 45
pães com mortadela a moradores de
rua de Contagem.

SICOOB CREDIRAMA

Saúde e prevenção
Para o Dia C 2021, o Sicoob Credirama, de Iturama, decidiu expandir sua atuação criando, para isso, duas ações distintas. Com o “Cooperando com a Santa Casa de União”, a
cooperativa estabeleceu como objetivo arrecadar recursos
para manutenção dos serviços prestados pela Santa Casa à
população de União de Minas.
Cinco voluntários organizaram a realização de um leilão
100% virtual com cooperados e comunidade local, cuja arrecadação total de R$ 356.009,80 foi destinada para o principal centro de saúde da cidade pelo período de 12 meses. A
iniciativa beneficiou 4.500 pessoas.
Com a iniciativa “Cooperar para proteger”, a cooperativa estabeleceu parceria com a Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM - campus Iturama), por meio do apoio financeiro, para a produção e distribuição de álcool 70% Glicerinado. Por meio de ação prática dos estudantes e professores dos cursos de Química e Ciências Biológicas, o projeto
produziu e forneceu álcool em gel para Unidades Básicas de
Saúde da região, bem como para entidades beneficentes.
Esta ação contou com o suporte de 20 voluntários e beneficiou 5.000 pessoas.
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COOPERATIVA DOS EMPREENDEDORES
UNIODONTO-BH
COOPMETRO
CONAP
FETRANSCOOP/MG
ENGECOOP-MG
SICOOB CECREMEC
COTRACARGEM
COOPESERV

União que transforma vidas
O Dia C 2021 das nove cooperativas que integram o Movimento Fraternal Coop: Cooperativa dos Empreendedores, Uniodonto
BH, Coopmetro, Conap, Fetranscoop/MG,
Engecoop/MG, Sicoob Cecremec, Cotracargem e Coopeserv, foi marcado por ações
de combate à fome. Trinta voluntários abraçaram a causa para que, juntos, através da
solidariedade e da intercooperação, fosse
possível arrecadar e distribuir toneladas de
alimentos.
Por meio da mobilização dos cooperados,
colaboradores e comunidade, o movimento
arrecadou R$ 8 mil, convertidos na compra
de alimentos que foram entregues à ONG
Vida Nova, em Minas Gerais, à Associação
Amigos das Crianças com Câncer (AACC),
no Mato Grosso, à AMAM, no Rio Grande do
Sul e à ONG Bom Samaritano, na Bahia. Com
a ação, 300 pessoas foram beneficiadas.

CECC

Propagando o
cooperativismo
A Cooperativa de Ensino e Cultura de Carmo
do Rio Claro - CECC realizou dois projetos solidários em conjunto com a comunidade. A ação
buscou disseminar o cooperativismo e sua filosofia, sensibilizar a população local, além de
estimular os estudantes a se engajarem em
causas sociais importantes.
Os alunos da disciplina de Cooperativismo confeccionaram caixas com o lema da campanha,
“Vacina e Comida: Alimento para a Vida” que foram distribuídas nos Postos de Vacinação e nos
ESFs (Estratégia Saúde da Família). A campanha
foi divulgada nas redes sociais e na rádio local,
incentivando a população a doar alimentos no
momento do cadastro ou da vacinação.
Além disso, a cooperativa organizou uma gincana que arrecadou 468 brinquedos e 200
mantimentos destinados à Casa de Apoio ao
Menor Naína Paiva Krauss Pereira da cidade.
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SICOOB CREDINOVA

Juntos pelo bem comum
Ao criar o “Sicoob Credinova e as Comunidades”, a
cooperativa centrou esforços em auxiliar o Hospital
São José, de Nova Serrana, no combate à pandemia
da Covid-19 e em uma campanha de doação de alimentos para famílias carentes da cidade.
Para isso, reuniu 130 voluntários da matriz e dos
Postos de Atendimento (PAs) das cidades de Perdigão, Papagaios, Paraopeba e Sete Lagoas. Uma das
ações foi realizada por meio de uma parceira do Sicoob Credinova com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindinova, em que as três entidades
conseguiram doar oito novos leitos hospitalares, 10
ares-condicionados e 10 respiradores ao hospital da
cidade. A outra iniciação se deu pela doação integral da cooperativa de três toneladas de alimentos
para à Sociedade São Vicente de Paula das cidades
de Nova Serrana, Perdigão, Papagaios, Paraopeba e
Sete Lagoas atendidas pelo Sicoob Credinova, beneficiando 500 pessoas.

COOPERVAÇO

Toque de solidariedade
A Coopervaço elencou como grande objetivo
do Dia C 2021 apoiar uma instituição beneficente e, com isso, ser agente transformador
na cidade em que atua. A iniciativa “Fazer o
bem faz bem - 2021” teve como beneficiário
o Grupo Se Toque, uma entidade de Ipatinga
que atua na prevenção do câncer, orientando
e estimulando a detecção precoce da doença,
apoiando mulheres com diagnóstico de câncer de mama.
Os 21 voluntários que se engajaram na causa
se responsabilizaram pela coleta de alimentos
não perecíveis e produtos de higiene. Com a
ação foram arrecadados e doados 300 kg de
alimentos e 40 produtos de higiene, beneficiando 60 pessoas.
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SICOOB CREDIPRATA
SICOOB LAGOACRED GERAIS

Melhor estrutura
O Dia C de Lagoa da Prata reuniu
as cooperativas Sicoob Crediprata e Sicoob Lagoacred Gerais que
pelo projeto “Feira Livre Lagoa da
Prata”, com o auxílio de 100 voluntários, oportunizou melhores
condições para os feirantes da
cidade comercializarem seus produtos. As cooperativas sugeriram
e iniciaram o projeto de padronização do trabalho e atendimento da
feira, oferecendo a 1000 pessoas
melhores resultados em suas vendas na feira de Lagoa da Prata.

COOPADAP
SICOOB CREDISG
COOPACER
SICOOB CREDICOPA

Cooperativismo e união
A ação do Dia de Cooperar 2021 da Coopadap, Sicoob Credisg, Coopacer e
Sicoob Credicopa teve como objetivo
apoiar o trabalho da Associação Anjos
da Guarda, uma organização sem fins
lucrativos que atende quase 500 famílias carentes das cidades Guarda dos
Ferreiros, São Gotardo e Rio Paranaíba.
A união de 200 voluntários das quatro cooperativas culminou na ajuda a
2.800 pessoas assistidas pela entidade
com a doação de R$ 20 mil, angariados
a partir da doação de R$ 5 mil de cada
uma das cooperativas participantes do
projeto. Parte do valor foi destinada a
compra de uma moto para a rifa que foi
realizada pela Associação e o restante
foi somado ao resultado das vendas da
rifa, totalizando mais de R$36 mil, destinados para a associação escolhida
pelas cooperativas.
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COOPBAN
COOPHAB

Toda ajuda é bem-vinda
Coopban e Coophab trabalharam juntas
para transformar o Dia de Cooperar 2021
em esperança para famílias carentes.
Com o projeto “Juntos somos mais fortes – Quem tem fome tem pressa”, as duas
cooperativas mobilizaram cooperados e
parceiros para uma campanha de doação
de recursos financeiros para a compra de
cestas básicas e de cobertores.
As ações resultaram em 76 cestas básicas,
ou o equivalente a mais de 1.300 quilos de
alimentos. Complementando a ação, foram disponibilizados, ainda, 120 cobertores para garantir conforto nas noites frias.
Os donativos foram destinados à Casa da
Fraternidade Ilê Olu Ayê, de Contagem, e
ao Instituto Professor Leonardo Alves do
Nascimento, de Ribeirão das Neves. Com a
participação de 75 voluntários, as campanhas beneficiaram 250 pessoas.

SICOOB CREDIVALE

Uma ação com
muitos objetivos
Para apoiar a população carente
de Itabira, gerar uma oportunidade
de ganho financeiro para os músicos da cidade e, ainda, promover
momentos de entretenimento de
boa qualidade para as famílias, o
Sicoob Credivale realizou uma Live
Solidária para comemorar o Dia C
2021.
Com a mobilização da comunidade, o evento virtual rendeu 1,2 tonelada de alimentos em doações,
que foram distribuídas para mais
de 100 famílias em situação de
vulnerabilidade social. Participaram da ação 15 voluntários. Foram
beneficiadas 400 pessoas.
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COOPRAL

Construção Solidária
Participando pela primeira vez do Dia de Cooperar, a Coopral direcionou esforços para
ajudar duas importantes instituições da cidade de Alvinópolis: o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e a Sociedade são Vicente
de Paulo, que cuida de idosos.
Para atender as principais demandas das
entidades, a cooperativa fez um levantamento prévio junto a elas e, em seguida, por
meio do trabalho de 15 voluntários, mobilizou a comunidade para arrecadação dos donativos. O resultado foi surpreendente: 306
litros de leite, 70 pacotes de fraldas geriátricas e 23 cobertores e um toalha, distribuídos igualmente para as duas entidades. Com
o projeto, foram beneficiadas 150 pessoas.

ALICERCE

Cooperando com amor
A Alicerce fez três tipos de doações. A primeira
de dois kits de produtos de limpeza e de higiene (sabonete, álcool em gel, creme dental, sabão
em pó, shampoo, papel higiênico) que foram entregues para o Abrigo Novo Céu e para a Casa de
Apoio à Criança Carente de Contagem.
A segunda ação foi uma visita às instituições que
acolhem crianças carentes de Contagem, onde
foi o feito um levantamento das necessidades
do espaço. Com a resposta obtida, a cooperativa reforçou a dispensa com 397 pacotes de
biscoito, 162 achocolatados de 200 ml, 18 achocolatados em pó e 48 caixas de leite de 1 litro.
No total, foram doados 180 quilos de produtos.
Para completar, 34 peças de roupas usadas arrecadadas foram destinadas para asilos, crianças e moradores de rua. No total, as três ações
mobilizaram 16 voluntários e beneficiaram 200
pessoas.
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SICOOB CARLOS CHAGAS
COOLVAM
COEDUCAR-CC

Amigos do bem
Três cooperativas unidas em prol
da saúde. Neste contexto, Sicoob
Carlos Chagas, Coolvam e Coeducar-CC criaram o “Juntos pelo
Bem”. O suporte dos 150 voluntários que se engajaram na iniciativa
foi fundamental para o sucesso da
ação, que beneficiou os centros
de saúde das cidades de Carlos
Chagas, Águas Formosas, Machacalis e São Domingos do Prata.
A mobilização contou também
com o apoio dos moradores das
comunidades que se uniram à
corrente do bem e contribuíram
com doações de alimentos, máscaras, álcool em gel, luvas, leite,
produtos descartáveis, entre outros itens. A ação beneficiou cerca de 1000 pessoas.

UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SICOOB NOSSOCRÉDITO

Um sopro de vida
A Unimed São Sebastião do Paraíso e
o Sicoob Nossocrédito tinham um objetivo em comum para o Dia C - 2021:
contribuir de forma efetiva para a melhoria da qualidade do atendimento do
Hospital São João Batista, que atende
moradores de Itamogi.
Por meio do trabalho dos 20 voluntários, que se engajaram no projeto
“Vidas Novas”, as cooperativas mapearam, com o auxílio da diretoria do
hospital, as principais necessidades
do local. E, assim, após a contratação
de mão-de-obra especializada, conseguiram viabilizar a reforma e a manutenção das instalações, executando
trabalhos de limpeza, revitalização,
pintura, paisagismo e comunicação visual. A ação beneficiou cerca de 10 mil
pessoas.

DIA DE COOPERAR 2021 | Sistema OCEMG

155

156

cooperativas
participantes
AGROPECUÁRIO
AGROVERDE
Cooperativa Agropecuária
do Vale do Rio Verde Ltda
Registro Ocemg: 902
Campina Verde
Ramo Agropecuário
(34) 3412-9300
agroverde.coop.br
Veja página: 117
CALU
Cooperativa Agropecuária
Ltda de Uberlândia
Registro Ocemg: 237
Uberlândia
Ramo Agropecuário
(34) 3233-6000
www.calu.com.br
Veja página: 39
CAPEBE
Cooperativa Agropecuária
de Boa Esperança Ltda
Registro Ocemg: 59
Boa Esperança
Ramo Agropecuário
(35) 3851-9501
www.capebe.coop.br
Veja página: 95
CAPUL
Cooperativa Agropecuária
de Unaí Ltda
Registro Ocemg: 261
Unaí
Ramo Agropecuário
(38) 2102-5100
(38) 2102-5102
www.capul.coop.br
Veja página: 76

CARMOCER

CERTRIM

Cooperativa dos Cafeicultores
do Cerrado da Região de
Carmo do Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 1989
Carmo do Paranaíba
Ramo Agropecuário
(34) 3851-2995
(34) 3851-3296
(34) 3851-1077
(34) 3851-1151
www.facebook.com/
cooperativa.carmocer

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

Veja página: 41
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: 41
CCPR/MG
Cooperativa Central
dos Produtores Rurais
de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 97
Belo Horizonte
Ramo Agropecuário
(31) 2126-4900
www.itambe.com.br
Veja página: 65
CEMIL
Cooperativa Central
Mineira de Laticínios Ltda
Registro Ocemg: 804
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-1300
www.cemil.com.br

Veja página: 82
COAGRIL
Cooperativa Agrícola
de Unaí Ltda
Registro Ocemg: 582
Unaí
Ramo Agropecuário
(38) 2102-2249
(38) 2102-2233
www.coagril.coop.br
Veja página: 147
COAPA
Cooperativa Agropecuária,
Industrial e de Consumo
de Paraopeba Ltda
Registro Ocemg: 201
Paraopeba
Ramo Agropecuário
www.coapamg.com.br
Veja página: 58
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: 96, 126

Veja página: 28, 128, 52
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COAPSUL

COETAGRI

COOCAFÉ

Cooperativa Sul Mineira
de Apicultores Ltda
Registro Ocemg: 2041
Santana da Vargem
Ramo Agropecuário
(35) 3858-1428

Cooperativa-Escola dos
Alunos do Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas
Campus Machado Ltda
Registro Ocemg: 492
Machado
Ramo Agropecuário
(35) 3295-9717
www.facebook.com/Coetagri

Cooperativa dos Cafeicultores
da Região de Lajinha Ltda
Registro Ocemg: 483
Lajinha
Ramo Agropecuário
(33) 3344-1495
(33) 3344-1260
www.coocafe.com.br

Veja página: 129

COOCAMINAS

Veja página: 116
COCARIVE
Cooperativa Regional
dos Cafeicultores do Vale
do Rio Verde Ltda
Registro Ocemg: 67
Carmo de Minas
Ramo Agropecuário
(35) 3334-1144
www.cocarive.com.br
Veja página: 67
COCATREL

COGRAN
Cooperativa dos Granjeiros
do Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 462
Pará de Minas
Ramo Agropecuário
(37) 3231-6066
www.cogran.com.br
Veja página: 68

Veja página: 28, 148

Cooperativa dos Pequenos
Cafeicultores de Poço
Fundo e Região Ltda
Registro Ocemg: 1813
Poço Fundo
Ramo Agropecuário
Veja página: 126
COOLVAM

Cooperativa de Laticínios
do Vale do Mucuri Ltda
COMADI
Registro Ocemg: 82
Cooperativa Mista Agropecuária Carlos Chagas
Ramo Agropecuário
de Dores do Indaiá Ltda
(33) 3624-1245
Registro Ocemg: 421
www.mucurilaticinios.com.br
Dores do Indaiá
Ramo
Agropecuário
Veja página: 155
Veja página: 28, 123
(37) 3551-1733
www.comadi.com.br
COOMAP
COCCAMIG
Veja página: 94
Cooperativa Mista Agropecuária
Cooperativa Central de
de Paraguaçu Ltda
Cafeicultores e Agropecuaristas
CONAP
Registro Ocemg: 284
de Minas Gerais Ltda
Paraguaçu
Cooperativa Nacional
Registro Ocemg: 602
Ramo Agropecuário
de Apicultura Ltda
Varginha
(35) 3267-4600
Registro Ocemg: 884
Ramo Agropecuário
www.coomap.com.br
Nova Lima
(35) 3214-2166
Ramo Agropecuário
www.coccamig.com.br
Veja página: 100
(31)
3581-8555
Veja página: 86
www.conap.cooperado. br
COOPACER
Veja página: 28, 150
CODEPAR
Cooperativa de Agronegócios
do Cerrado Brasileiro Ltda
Cooperativa de
COOCACER ARAGUARI
Registro Ocemg: 1804
Desenvolvimento Rural do
São Gotardo
Cooperativa dos Cafeicultores
Alto do Rio Pardo Ltda
Ramo Agropecuário
do Cerrado de Araguari Ltda
Registro Ocemg: 326
(34) 3671-6363
Registro Ocemg: 955
Botelhos
www.coopacer.com.br
Araguari
Ramo Agropecuário
Ramo Agropecuário
(35) 3741-1094
Veja página: 152
(34)
3249-9300
Veja página: 80
www.coocaceraraguari.com.br
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: 62
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COOPADAP

COOPERABAETÉ

COOPERPLUMA

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

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

Cooperativa dos Produtores
de Algodão do Estado
de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1642
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3821-5478

Veja página: 28, 152

Veja página: 104

Veja página: 52, 128

COOPAMA

COOPERBOM

COOPERRITA

Cooperativa Agrária
de Machado Ltda
Registro Ocemg: 160
Machado
Ramo Agropecuário
www.coopama.com.br

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

Cooperativa Regional
Agropecuária de Santa
Rita do Sapucaí Ltda
Registro Ocemg: 35
Santa Rita do Sapucaí
Ramo Agropecuário
(35) 3473-3510
www.cooperrita.com.br

Veja página: 146
COOPASV
Cooperativa de Pequenos
Agricultores de Santana
da Vargem
Registro Ocemg: 2001
Santana da Vargem
Ramo Agropecuário
(35) 3858-1471
www.coopasv.com
Veja página: 116
COOPATOS
Cooperativa Mista Agropecuária
de Patos de Minas Ltda
Registro Ocemg: 295
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-8000
www.coopatos.com.br
Veja página: 28, 52, 128
COOPEL
Cooperativa Agro-Pecuária
de Pompéu Ltda
Registro Ocemg: 137
Pompéu
Ramo Agropecuário
(37) 3523-4900
www.cooperativadepompeu.
com.br
Veja página: 70

Veja página: 111
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: 89
COOPERSERRO
Cooperativa dos Produtores
Rurais do Serro Ltda
Registro Ocemg: 106
Serro
Ramo Agropecuário
(38) 3541-1258
www.cooperserro.com.br

Veja página: 84, 85

Veja página: 101

COOPERCENTRO

COOPERVASS

Cooperativa Regional dos
Produtores Rurais do Centro
Nordeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 472
Guanhães
Ramo Agropecuário
(33) 3421-1477
(33) 8802-0081

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: 54
COOPERGRANEL
Cooperativa dos Produtores
de Leite Granelizado da Região
de Pará de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1500
Pará de Minas
Ramo Agropecuário
(37) 3231-9518
Veja página: 111

Veja página: 38
COOPES
Cooperativa dos Produtores
de Leite de Esmeraldas Ltda
Registro Ocemg: 232
Esmeraldas
Ramo Agropecuário
(31) 3538-1542
(31) 3538-1202
(31) 3538-1544
www.coopes.com.br
Veja página: 139
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COOPFAM

COPERAMA

FRIGOPATOS

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

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

Cooperativa Frigorífica de
Patos de Minas e Região Ltda
Registro Ocemg: 2056
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3061-7820

Veja página: 28, 44

Veja página: 124

LEITEPÉU

COOPRAL

COPLIM

Cooperativa dos Produtores
Rurais de Alvinópolis Ltda
Registro Ocemg: 11
Alvinópolis
Ramo Agropecuário
(31) 3855-1322
(31) 3855-1092

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

Veja página: 154
COOPRATA

Veja página: 75
COPRACAL

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

Cooperativa Regional
dos Produtores Rurais de
Carmo do Cajuru Ltda
Registro Ocemg: 202
Carmo do Cajuru
Ramo Agropecuário
(37) 3244-1267
(37) 3244-1737

Veja página: 72

Veja página: 137

COOSUIPONTE

EXPOCACCER

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

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

Veja página: 130

Veja página: 42

COOXUPÉ

FECOAGRO LEITE MINAS

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

Federação das Cooperativas
Agropecuárias de Leite
de Minas Gerais
Registro Ocemg: 2170
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3818-3777
www.fecoagroleiteminas.com.br

Veja página: 28, 78, 81, 141

Veja página: 52, 128
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Veja página: 52, 128

Cooperativa de Produtores
Rurais de Pompéu
Registro Ocemg: 1652
Pompéu
Ramo Agropecuário
www.racoesleitepeu.com.br
Veja página: 70
MINASUL
Cooperativa Agroindustrial
de Varginha Ltda
Registro Ocemg: 291
Varginha
Ramo Agropecuário
(35) 3219-6900
www.minasul.com.br
Veja página: 64
MONTECCER
Cooperativa dos
Cafeicultores do Cerrado
de Monte Carmelo Ltda
Registro Ocemg: 1483
Monte Carmelo
Ramo Agropecuário
(34) 3842-4590
Veja página: 49
SUINCO
Cooperativa de
Suinocultores Ltda
Registro Ocemg: 1778
Patos de Minas
Ramo Agropecuário
(34) 3826-1200
www.suinco.com.br
Veja página: 52, 128

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

COOPEDER

COOPSEDB

Cooperativa de Consumo dos
Servidores do DER/MG Ltda
Registro Ocemg: 5
Belo Horizonte
Ramo Consumo
(31) 3526-9400
(31) 3526-9431
www.coopeder.org.br

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

Veja página: 123

Veja página: 140

Veja página: 154

COOPEROURO

CONSUL
Cooperativa de Consumo dos
Empregados da Usiminas Ltda
Registro Ocemg: 50
Ipatinga
Ramo Consumo
(31) 3616-6440
www.consulmg.coop.br

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: 84

Veja página: 104

COOPBAN

COOPERTRUCK

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

Cooperativa de Consumo dos
Transportadores Rodoviários
- Coopertruck - Ltda
Registro Ocemg: 1719
Contagem
Ramo Consumo
www.coopertruck.coop.br

Veja página: 153
COOPBANCÁRIOS
Cooperativa de Serviços e
Consumo dos Bancários de
Uberlândia e Região Ltda
Registro Ocemg: 2142
Uberlândia
Ramo Consumo
(34) 3236-7277
www.coopbancarios.com.br
Veja página: 91
COOPCON

Veja página: 69
COOPMED
Cooperativa de Consumo,
Editora e de Cultura
Médica Ltda
Registro Ocemg: 81
Belo Horizonte
Ramo Consumo
(31) 3273-1955
www.coopmed.com.br
Veja página: 57
COOQPEBAN

Cooperativa de Consumo
dos Trabalhadores no Ramo
Financeiro - COOPCON
Registro Ocemg: 2176
Ubá
Ramo Consumo
(32) 3541-2043
(32) 3531-1467

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

Veja página: 129

Veja página: 38

CRÉDITO
CECREF
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Servidores da Fundação
Hospitalar e Empregados
dos Estabelecimentos
Hospitalares de Belo Horizonte,
Região Metropolitana e
Zona da Mata Ltda
Registro Ocemg: 396
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3241-4597
(31) 3241-4597
www.sicoobcecref.coop.br
Veja página: 114
CECREM
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Empregados da Magnesita
Refratários S.A. Ltda
Registro Ocemg: 1288
Contagem
Ramo Crédito
(31) 3361-2776
www.cecrem.com.br
Veja página: 133
COCBAN
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Bancários
de Juiz de Fora Ltda
Registro Ocemg: 1438
Juiz de Fora
Ramo Crédito
(32) 3235-6317
www.cocban.com.br
Veja página: 68
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COOFAB

COPREMON

SICOOB AGROCREDI

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

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

Cooperativa de Crédito
Agrocredi Ltda
Registro Ocemg: 814
Guaxupé
Ramo Crédito
(35) 3559-2700
www.agrocredi.com.br

Veja página: 120, 132

SICOOB ARACOOP

Veja página: 47
COOPER CRED PIF PAF
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Colaboradores do Grupo
Empresarial A Costa Ltda
Registro Ocemg: 635
Visconde do Rio Branco
Ramo Crédito
(32) 3559-1253
www.coopercredpifpaf.coop.br
Veja página: 46
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: 87
COOPERTIM
Cooperativa de Crédito
dos Servidores Públicos
Municipais de Timóteo Ltda
Registro Ocemg: 642
Timóteo
Ramo Crédito
(31) 3847-2000
www.coopertim.com.br
Veja página: 41
COOPOÇOS
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Servidores Municipais de
Poços de Caldas Ltda
Registro Ocemg: 858
Poços de Caldas
Ramo Crédito
(35) 3721-8152
www.coopocos.com.br
Veja página: 47

Cooperativa de Crédito
Aracoop Ltda
Registro Ocemg: 1398
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados Araguari
Ramo Crédito
das Empresas Siderúrgicas,
Metalúrgicas e Eletro Mecânicas (34) 3249-2550
www.sicoobaracoop.com.br
de João Monlevade Ltda
Registro Ocemg: 141
Veja página: 40
João Monlevade
Ramo Crédito
SICOOB ARACREDI
(31) 3852-6050
Cooperativa de Crédito de
www.credibelgo.com.br
Livre Admissão do Triângulo
Veja página: 36
Mineiro e Sudeste de Goiás Ltda
Registro Ocemg: 1267
CRESOL MINAS GERAIS
Araguari
Ramo Crédito
Cooperativa de Crédito
(34) 3249-2500
com Interação Solidária
www.sicoobaracredi.com.br
de Minas Gerais
Registro Ocemg: 2296
Veja página: 62
Muriaé
Ramo Crédito
SICOOB ARCOMCREDI
(32) 3721-3788
Cooperativa de Crédito de
www.cresol.com.br
Livre Admissão de Arcos Ltda
Veja página: 55, 78, 81
Registro Ocemg: 1316
Arcos
SICOOB AC CREDI
Ramo Crédito
(37) 3351-1085
Cooperativa de Crédito de
(37) 3351-4001
Livre Admissão do Leste e
www.arcomcredi.com.br
Nordeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 1210
Veja página: 55
Governador Valadares
Ramo Crédito
SICOOB ASCICRED
(33) 2102-4000
Cooperativa de Crédito de Livre
(33) 2102-4009
Admissão de Pará de Minas Ltda
www.sicoobaccredi.com.br
Registro Ocemg: 1044
Veja página: 96
Pará de Minas
Ramo Crédito
SICOOB ACICREDI
(37) 3232-0600
www.sicoobascicred.com.br
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão da
Veja página: 68
Região de Guaxupé Ltda
Registro Ocemg: 1070
Guaxupé
Ramo Crédito
(35) 3551-6191
www.acicredi.com.br
CREDIBELGO

Veja página: 53
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Veja página: 81

SICOOB CARLOS CHAGAS

SICOOB CENTRO UNIÃO

SICOOB COOPECIC

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

Cooperativa de Crédito União
do Centro Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 838
Carmo do Cajuru
Ramo Crédito
(37) 3244-0900
sicoobcentrouniao.com.br

Cooperativa de Crédito dos
Empregados da Companhia
Industrial Cataguases
e da Bauminas Ltda
Registro Ocemg: 556
Cataguases
Ramo Crédito
(32) 3421-7036
www.coopecic.com.br

Veja página: 155
SICOOB CECREMEC
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Empregados da Cemig e das
Indústrias Metalúrgicas e
de Material Elétrico e dos
Servidores Públicos Municipais
de Juiz de Fora Ltda
Registro Ocemg: 143
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3207-8200
www.cecremec.com.br
Veja página: 133, 150
SICOOB CENTRAL CECREMGE
Central das Cooperativas
de Economia e Crédito do
Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 577
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2104-8700
www.sicoobcentralcecremge.
com.br
Veja página: 133
SICOOB CENTRAL
CREDIMINAS
Cooperativa Central de
Crédito de Minas Gerais
Ltda - CREDIMINAS
Registro Ocemg: 689
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3270-7600
www.sicoobcrediminas.com.br
Veja página: 51
SICOOB CENTRO-OESTE
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de
Itaúna e Região Ltda
Registro Ocemg: 841
Itaúna
Ramo Crédito
(37) 3249-4350
www.sicoobcentrooeste.com.br
Veja página: 61, 65

Veja página: 86, 137, 138
SICOOB COFAL
Cooperativa de Crédito dos
Servidores dos Poderes
Legislativos do Estado
de Minas Gerais e do seu
Órgão Auxiliar Ltda
Registro Ocemg: 519
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3516-4800
www.sicoobcofal.com.br
Veja página: 133
SICOOB COOCREZ
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Araxá Ltda
Registro Ocemg: 947
Araxá
Ramo Crédito
(34) 3669-1797
www.sicoobcoocrez.coop.br
Veja página: 75
SICOOB COOPACREDI
Cooperativa de Crédito
Coopacredi Ltda
Registro Ocemg: 762
Patrocínio
Ramo Crédito
(34) 3839-9950
www.sicoobcoopacredi.com.br
Veja página: 136
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: 48

Veja página: 112
SICOOB COOPEMATA
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão da Zona da Mata Ltda
Registro Ocemg: 1402
Cataguases
Ramo Crédito
(32) 3421-4313
www.sicoobcoopemata.com.br
Veja página: 77, 81
SICOOB COOPEMG
Cooperativa de 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
www.sicoobcoopemg.com.br
Veja página: 43
SICOOB COOPERCORREIOS
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados
dos Correios Ltda
Registro Ocemg: 341
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3217-8100
www.sicoobcoopercorreios.
com.br
Veja página: 110
SICOOB COOPJUS
Cooperativa de Crédito dos
Integrantes do Poder Judiciário
e das Instituições Jurídicas da
União em Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 667
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2129-8585
(31) 2129-8555
www.sicoobcoopjus.com.br
Veja página: 43, 133
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SICOOB COOPSEF

SICOOB CREDCAM

SICOOB CREDIALTO

Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Funcionários
da Secretaria de Estado da
Fazenda e Órgãos Oficiais do
Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 545
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3269-5700
www.sicoobcoopsef.com.br

Cooperativa de 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
www.sicoobcredcam.com.br

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

Veja página: 137
SICOOB COPERMEC
Cooperativa de 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: 87
SICOOB COPERSUL
Cooperativa de Crédito
Copersul Ltda
Registro Ocemg: 540
Três Pontas
Ramo Crédito
(35) 3265-9200
www.sicoobcopersul.com.br
Veja página: 116, 123
SICOOB COPESITA
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados
das Empresas e Prestadores de
Serviço do Grupo ArcelorMittal
Registro Ocemg: 132
Timóteo
Ramo Crédito
(31) 3848-0500
www.sicoobcopesita.com.br
Veja página: 41
SICOOB COSMIPA
Cooperativa de Crédito da
Região e Colar Metropolitano
do Vale do Aço Ltda
Registro Ocemg: 572
Ipatinga
Ramo Crédito
(31) 3617-9099
www.sicoobcosmipa.com.br
Veja página: 56
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Veja página: 88, 90
SICOOB CREDCOOPER
Cooperativa de Crédito
Credcooper Ltda
Registro Ocemg: 542
Caratinga
Ramo Crédito
(33) 3322-7500
www.sicoobcredcooper.com.br
Veja página: 105
SICOOB CREDESP
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão União Centro
Oeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1197
Bom Despacho
Ramo Crédito
(37) 3522-7003
www.sicoobcredesp.coop.br
Veja página: 66. 70
SICOOB CREDIAGRO
Cooperativa de Crédito
de Campos Altos Ltda
Registro Ocemg: 1293
Campos Altos
Ramo Crédito
(37) 3426-9500
www.sicoobcrediagro.com.br
Veja página: 73
SICOOB CREDIALP
Cooperativa de Crédito
Credialp Ltda
Registro Ocemg: 660
Alpinópolis
Ramo Crédito
(35) 3523-3850
www.sicoobcredialp.com.br
Veja página: 130

Veja página: 85
SICOOB CREDIARA
Cooperativa de Crédito da
Região de Araxá Ltda
Registro Ocemg: 780
Araxá
Ramo Crédito
(34) 3669-4800
www.sicoobcrediara.com.br
Veja página: 54
SICOOB CREDIBAM
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Bambuí Ltda
Registro Ocemg: 769
Bambuí
Ramo Crédito
(37) 3431-1565
www.sicoobcredibam.com.br
Veja página: 76
SICOOB CREDIBELO
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Região
de Campo Belo Ltda
Registro Ocemg: 1207
Campo Belo
Ramo Crédito
(35) 3831-1929
www.credibelo.com.br
Veja página: 79
SICOOB CREDIBOM
Cooperativa de Crédito
Credibom Ltda
Registro Ocemg: 591
Bom Despacho
Ramo Crédito
(37) 3521-9800
www.sicoobcredibom.com.br
Veja página: 111

SICOOB CREDICAF

SICOOB CREDICENM

SICOOB CREDICOPE

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

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

Cooperativa de Crédito
Credicope Ltda
Registro Ocemg: 743
Conselheiro Pena
Ramo Crédito
(33) 3261-1010
(33) 3263-1155
www.sicoobcredicope.com.br

Veja página: 102, 148

Veja página: 54, 101

Veja página: 135

SICOOB CREDICAMPINA

SICOOB CREDICHAPADA

SICOOB CREDIESMERALDAS

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

Cooperativa de 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

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

Veja página: 105
SICOOB CREDICAMPO
Cooperativa de Crédito
Credicampo Ltda
Registro Ocemg: 584
Entre Rios de Minas
Ramo Crédito
(31) 3751-1403
(31) 3751-1404
www.sicoobcredicampo.com.br
Veja página: 92
SICOOB CREDICAPI
Cooperativa de Crédito
Credicapi Ltda
Registro Ocemg: 1136
Capitólio
Ramo Crédito
(37) 3373-0200
www.sicoobcredicapi.com.br
Veja página: 62
SICOOB CREDICARPA
Cooperativa de Crédito
Credicarpa Ltda
Registro Ocemg: 829
Carmo do Paranaíba
Ramo Crédito
(34) 3852-0000
www.sicoobcredicarpa.com.br
Veja página: 41, 98

Veja página: 91
SICOOB CREDICOM
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Médicos
e Profissionais da Área de
Saúde do Brasil Ltda
Registro Ocemg: 803
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 2127-6300
www.sicoobcredicom.com.br
Veja página: 23, 86, 97, 120
SICOOB CREDICOOP
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de
Pitangui, Papagaios,
Maravilhas e Região Ltda
Registro Ocemg: 808
Pitangui
Ramo Crédito
(37) 3271-0101
Veja página: 59
SICOOB CREDICOPA
Cooperativa de 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: 139
SICOOB CREDIFOR
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Formiga Ltda
Registro Ocemg: 826
Formiga
Ramo Crédito
(37) 3329-2200
(37) 3329-6600
www.sicoobcredifor.com.br
Veja página: 61
SICOOB CREDIGERAIS
Cooperativa de Crédito
do Norte e Noroeste de
Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1232
Paracatu
Ramo Crédito
(38) 3671-5755
www.sicoobcrediparnor.com.br
Veja página: 114, 147
SICOOB
CREDIJEQUITINHONHA
Cooperativa de Crédito
Credijequitinhonha Ltda
Registro Ocemg: 1152
Capelinha
Ramo Crédito
(33) 3516-4950
www.sicoob3046.com.br
Veja página: 94

Veja página: 28, 39, 52,
59, 71 , 128, 152
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SICOOB CREDILEITE

SICOOB CREDIMED

SICOOB CREDINOVA

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

Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão da
Cidade de Uberaba Ltda
Registro Ocemg: 874
Uberaba
Ramo Crédito
(34) 3333-7755
(34) 9653-8720
www.sicoobcredimed.com.br

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

Veja página: 71

Veja página: 151

SICOOB CREDIMEPI

SICOOB CREDINTER

Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Médio Piracicaba
e do Circuito do Ouro Ltda
Registro Ocemg: 1153
João Monlevade
Ramo Crédito
(31) 3850-7000
(31) 3852-2501
www.sicoobcredimepi.coop.br

Cooperativa de Crédito
Credinter Ltda
Registro Ocemg: 659
Guaranésia
Ramo Crédito
(35) 3555-4900
(35) 3555-4909
(35) 9142-1076
www.sicoobcredinter.com.br

Veja página: 74, 120

Veja página: 44

SICOOB CREDIMONTE

SICOOB CREDIOESTE

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

Cooperativa de Crédito
Credioeste Ltda
Registro Ocemg: 656
Abaeté
Ramo Crédito
(37) 3541-1910
www.sicoobcredioeste.com.br

Veja página: 71
SICOOB CREDILIVRE
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Zona
da Mata de Minas Ltda
Registro Ocemg: 832
Manhuaçu
Ramo Crédito
(33) 3339-6500
www.sicoobcredilivre.com.br
Veja página: 113
SICOOB CREDILUZ
Cooperativa de 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: 138, 141
SICOOB CREDIMAC
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de
Martinho Campos Ltda
Registro Ocemg: 828
Martinho Campos
Ramo Crédito
(37) 3524-1512
Veja página: 134
SICOOB CREDIMATA
Cooperativa de Crédito
Credimata Ltda
Registro Ocemg: 1292
São João Nepomuceno
Ramo Crédito
(32) 3463-1229
www.sicoobcredimata.com.br
Veja página: 102, 139

Veja página: 24, 37
SICOOB CREDINOR
Cooperativa de Crédito
Credinor Ltda
Registro Ocemg: 597
Montes Claros
Ramo Crédito
(38) 3690-5777
(38) 3690-5782
www.sicoobcredinor.com.br
Veja página: 93
SICOOB CREDINORTE
Cooperativa de Crédito
Credinorte Ltda
Registro Ocemg: 840
Nanuque
Ramo Crédito
(33) 3621-4343
Veja página: 144
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Veja página: 104
SICOOB CREDIPATOS
Cooperativa de Crédito do
Alto Paranaíba e Região Ltda
Registro Ocemg: 654
Patos de Minas
Ramo Crédito
(34) 3818-2600
(34) 3818-2629
www.sicoobcredipatos.com.br
Veja página: 52,128
SICOOB CREDIPEL
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de
Pedro Leopoldo Ltda
Registro Ocemg: 994
Pedro Leopoldo
Ramo Crédito
(31) 3660-3000
www.sicoobcredipel.com.br
Veja página: 93

SICOOB CREDIPEU

SICOOB CREDIRAMA

SICOOB CREDISETE

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

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

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

Veja página: 70

Veja página: 117, 149

Veja página: 132, 142

SICOOB CREDIPIMENTA

SICOOB CREDIRIODOCE

SICOOB CREDISG

Cooperativa de Crédito
de Pimenta Ltda
Registro Ocemg: 853
Pimenta
Ramo Crédito
(37) 3324-0100
www.sicoobcredipimenta.
com.br

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

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

Veja página: 37

Veja página: 96

SICOOB CREDIPINHO

SICOOB CREDIRURAL

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

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: 51
SICOOB CREDIPONTAL
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão do
Pontal do Triângulo Ltda
Registro Ocemg: 713
Ituiutaba
Ramo Crédito
(34) 3271-4300
www.sicoobcredipontal.com.br
Veja página: 39
SICOOB CREDIPRATA
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Região do
Alto São Francisco Ltda
Registro Ocemg: 710
Lagoa da Prata
Ramo Crédito
(37) 3262-5600
www.sicoobcrediprata.com.br
Veja página: 121, 128, 152

Veja página: 68
SICOOB CREDISALES
Cooperativa de Crédito de
São Francisco de Sales Ltda
Registro Ocemg: 1016
São Francisco de Sales
Ramo Crédito
(34) 3413-1104
www.sicoob.com.br/
web/sicoobcredisales
Veja página: 45
SICOOB CREDISERV
Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Servidores
e Empregados Municipais das
Prefeituras de Belo Horizonte,
Betim, Brumadinho, Contagem,
Ibirité, Nova Lima, Ribeirão
das Neves, Sabará, Santa
Luzia, e Vespasiano Ltda
Registro Ocemg: 1458
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3274-6959
www.sicoobcrediserv.com.br

Veja página: 152
SICOOB CREDISUDESTE
Cooperativa de Crédito
Credisudeste Ltda
Registro Ocemg: 623
Muriaé
Ramo Crédito
(32) 3729-4900
www.sicoobcredisudeste.com.br
Veja página: 81, 102
SICOOB CREDITIROS
Cooperativa de Crédito de
Tiros e Matutina Ltda
Registro Ocemg: 851
Tiros
Ramo Crédito
(34) 3853-1155
(34) 3853-1003
www.sicoob.com.br/
web/sicoobcreditiros
Veja página: 144
SICOOB CREDITRIL
Cooperativa de Crédito dos
Produtores Rurais de Livre
Admissão do Triângulo Ltda
Registro Ocemg: 819
Uberlândia
Ramo Crédito
(34) 3291-2000
www.sicoobcreditril.com.br
Veja página: 39

Veja página: 103
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SICOOB CREDIUNA

SICOOB CREDIVASS

SICOOB CREDPIT

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

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

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

Veja página: 134
SICOOB CREDIVAG
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão do
Vale do Gorutuba Ltda
Registro Ocemg: 664
Janaúba
Ramo Crédito
(38) 3821-3453
www.sicoob.com.br/
web/sicoobcredivag
Veja página: 131
SICOOB CREDIVALE
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Colaboradores da Vale S/A Ltda
Registro Ocemg: 131
Itabira
Ramo Crédito
(31) 3834-6000
www.credivale.com.br
Veja página: 153
SICOOB CREDIVALE
Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão Vale do Mucuri Ltda
Registro Ocemg: 662
Teófilo Otoni
Ramo Crédito
(33) 3529-4800
www.sicoobcredivale.com.br
Veja página: 109

Veja página: 36
SICOOB CREDIVAZ
Cooperativa de Crédito
de Vazante Ltda
Registro Ocemg: 1140
Vazante
Ramo Crédito
(34) 3813-7100
http://sicoobcredivaz.com.br
Veja página: 110
SICOOB CREDIVERDE
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Região
de Divinópolis Ltda
Registro Ocemg: 675
Divinópolis
Ramo Crédito
(37) 3216-8700
www.sicoobcrediverde.com.br
Veja página: 112
SICOOB CREDIVERTENTES
Cooperativa de Crédito
Credivertentes Ltda
Registro Ocemg: 612
São Tiago
Ramo Crédito
(32) 3376-1386
www.sicoobcredivertentes.
com.br
Veja página: 60
SICOOB CREDJUS

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

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

Veja página: 66

Veja página: 131

SICOOB CREDIVAR
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Veja página: 95
SICOOB DIVICRED
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Região
Central e Oeste Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 1091
Divinópolis
Ramo Crédito
(37) 3221-2140
www.sicoobdivicred.com.br
Veja página: 86, 107, 137, 148
SICOOB FRUTAL
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão da
Região de Frutal Ltda
Registro Ocemg: 889
Frutal
Ramo Crédito
(34) 3421-8184
www.sicoobfrutal.com.br
Veja página: 108
SICOOB GUARANICREDI
Cooperativa de Crédito
Guaranicred Ltda
Registro Ocemg: 708
Guarani
Ramo Crédito
(32) 3575-1610
www.sicoobguaranicredi.com.br
Veja página: 40
SICOOB JUS-MP
Cooperativa de Crédito dos
Integrantes do Poder Judiciário
e do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1393
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3048-5574
www.sicoobjusmp.com.br
Veja página: 72

SICOOB LAGOACRED GERAIS

SICOOB SACRAMENTO

SICOOB UFVCREDI

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

Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Sacramento Ltda
Registro Ocemg: 910
Sacramento
Ramo Crédito
(34) 3351-1299
www.sicoob.com.br/
sicoob-sacramento

Cooperativa de Economia
e 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: 118, 122, 152
SICOOB MONTECREDI
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Monte
Carmelo e Região Ltda
Registro Ocemg: 919
Monte Carmelo
Ramo Crédito
(34) 3842-5001
www.sicoobmontecredi.com.br
Veja página: 49
SICOOB NOROESTE DE MINAS
Cooperativa de Crédito
Noroeste de Minas Ltda
Registro Ocemg: 1120
Unaí
Ramo Crédito
(38) 36761-532
www.sicoobnoroeste.com.br
Veja página: 147
SICOOB NOSSACOOP
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de Belo
Horizonte e Cidades Polo do
Estado de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1127
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(31) 3360-4934
www.sicoobnossacoop.com.br
Veja página: 133
SICOOB NOSSOCRÉDITO
Cooperativa de Crédito
Nossocrédito Ltda
Registro Ocemg: 617
São Sebastião do Paraíso
Ramo Crédito
(35) 3531-2723
(35) 3531-2723
(35) 3539-6400
www.sicoobnossocredito.
com.br
Veja página: 46, 155

Veja página: 79
SICOOB SAROMCREDI
Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de São
Roque de Minas Ltda
Registro Ocemg: 823
São Roque de Minas
Ramo Crédito
(37) 3433-3000
www.sicoobsaromcredi.com.br
Veja página:145
SICOOB SERTÃO MINAS
Cooperativa de 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: 89
SICOOB TRIÂNGULO
Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos
Empregados do Grupo
Algar e Empreendedores
do Triângulo Mineiro Ltda
Registro Ocemg: 1414
Uberlândia
Ramo Crédito
(34) 3256-4500
(34) 9878-4131
www.sicoobtriangulo.com

Veja página: 45
SICOOB UNI SUDESTE
Cooperativa de Crédito,
Investimento e Serviços
Financeiros
Registro Ocemg: 899
Ubá
Ramo Crédito
(31) 3891-6456
www.unisicoob.com.br/
unisaudesudeste
Veja página: 52, 70, 81
SICOOB UNIÃO
Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da União dos
Vales do Piranga e Matipó Ltda
Registro Ocemg: 1021
Raul Soares
Ramo Crédito
(33) 3351-4848
www.sicoobuniaodosvales.
com.br
Veja página: 77, 120
SICOOB UNIÃO CENTRAL
Cooperativa de Crédito da
Região Central de Minas Ltda
Registro Ocemg: 613
Paraopeba
Ramo Crédito
(31) 3714-6417
(31) 3714-6471
www.sicoobcrediparaopeba.
com.br

Veja página: 39

Veja página 58, 59, 101

SICOOB UBERABA

SICOOB UNIÃO
CENTRO OESTE

Cooperativa de Crédito
Rural e de Micro e Pequenos
Empresários do Vale
do Rio Grande Ltda
Registro Ocemg: 718
Uberaba
Ramo Crédito
(34) 3326-2200
www.sicoobuberaba.com.br
Veja página: 71

Cooperativa de Crédito
União Centro Oeste Ltda
Registro Ocemg: 699
Arcos
Ramo Crédito
(37) 3351-1931
(37) 3351-2397
www.sicoobuniaocentrooeste.
com.br
Veja página: 140
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SICOOB VALE DO AÇO

SICREDI IBIRAIARAS RS/MG

SICREDI SUL MINAS RS/MG

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

Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento
de Ibiraiaras
Registro Ocemg: 2286
Sacramento
Ramo Crédito

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: 84
SICREDI ALTO URUGUAI
RS/SC/MG
Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento
Alto Uruguai
Registro Ocemg: 2253
Itajubá
Ramo Crédito
(55) 3798-1344
(35) 3617-1999
(35) 3617-2099
www.sicredialtouruguai.coop.br
Veja página: 147
SICREDI CREDIGRANDE
Cooperativa de Credito,
Poupança e Investimento
Alto Rio Grande MG
Sicredi Credigrande MG
Registro Ocemg: 681
Lavras
Ramo Crédito
(35) 3409-8231
sicredi.com.br
Veja página: 64
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: 109
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: 60
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Veja página: 79
SICREDI INTEGRAÇÃO
ROTA DAS TERRAS RS/MG
Cooperativa de 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: 52, 128, 143
SICREDI PLANALTO CENTRAL
Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento
do Planalto Central
Registro Ocemg: 2369
Unaí
Ramo Crédito
www.sicredi.com.br/
coop/planaltocentral
Veja página: 147
SICREDI REGIÃO
CENTRO RS/MG
Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento das
Regiões Centro do RS e MG
Registro Ocemg: 2258
Belo Horizonte
Ramo Crédito
(55) 3220-2000
www.sicredi.com.br
Veja página: 115
SICREDI REGIÃO DA
PRODUÇÃO RS/SC/MG
Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento
da Região da Produção
Registro Ocemg: 2283
Sete Lagoas
Ramo Crédito
(54) 3361-5300
www.sicredi.com.br
Veja página: 116

Veja página: 121
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
Veja página: 115
UNICRED ALIANÇA
Cooperativa de 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: 83, 111
UNICRED INTEGRAÇÃO
DE MINAS
Cooperativa de 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: 52, 63,
86, 128, 146, 147
UNICRED PROGRESSO
Cooperativa de Crédito
dos Profissionais de Saúde
do Triângulo Mineiro e
Sul de Minas Ltda
Registro Ocemg: 881
Uberaba
Ramo Crédito
(34) 3312-0123
www.unicredmg.com.br
Veja página: 71

UNICRED SETE LAGOAS

COOPHAB

COOPIMIMG

Cooperativa de 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

Cooperativa Habitacional dos
Bancários de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 2154
Belo Horizonte
Ramo Infraestrutura
(31) 3243-1627
www.coopbhab.org.br

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

Veja página: 153

Veja página: 58, 80
UNICRED SUL DE MINAS
Cooperativa de Crédito dos
Médicos, Técnicos e Demais
Profissionais da Saúde
do Sul de Minas Ltda
Registro Ocemg: 883
Varginha
Ramo Crédito
www.unicred.com.br
Veja página: 99, 169

COOPSEV

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: 57

INFRAESTRUTURA
COIND
Cooperativa Integral
de Desenvolvimento do
Planalto de Araxá Ltda
Registro Ocemg: 1238
Araxá
Ramo Infraestrutura
(34) 3661-2260
www.coind.com.br
Veja página: 125
COOHABAN
Cooperativa Habitacional
dos Bancários do Triângulo
e Alto Paranaíba Ltda
Registro Ocemg: 2122
Uberlândia
Ramo Infraestrutura
(34) 3235-5410
www.coohaban.com.br
Veja página: 140

Veja página:57

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: 57
COOPANEST-MG
Cooperativa dos
Anestesiologistas de
Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 786
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3291-2142
(31) 3292-5326
www.coopanestmg.com.br
Veja página: 103
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

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: 150
COOPVIDA
Cooperativa de Trabalho de
Enfermagem Coopvida
Registro Ocemg: 2224
Belo Horizonte
Ramo Saúde
Veja página: 43
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
www.coopimef.com.br
Veja página: 52, 128, 143
FELICOOP
Cooperativa Médica de
Especialidades Ltda
Registro Ocemg: 911
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 2576-9351
(31) 2576-9351
www.felicoop.org.br
Veja página: 57

Veja página: 57
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FENCOM

UNIMED ANDRADAS

UNIMED CARATINGA

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

Unimed Andradas Cooperativa
de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 951
Andradas
Ramo Saúde
(35) 3731-3030
(35) 3042-0212
www.unimedandradas.coop.br

Unimed Caratinga Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 733
Caratinga
Ramo Saúde
(33) 3329-2303
www.unimed.coop.br/caratinga

Veja página: 57
GINECOOP
Cooperativa de Médicos
Ginecologistas e Obstetras Ltda
Registro Ocemg: 1587
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3241-6462
(31) 3241-2719
Veja página: 57
HC-COOP
Cooperativa de Trabalho
Médico - HC-COOP
Registro Ocemg: 983
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3281-1090
www.hccoop.com.br
Veja página: 57
SANTACOOP
SANTACOOP-BH Cooperativa
de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 850
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3245-4701
www.santacoop.com.br

Veja página: 92
UNIMED ARAGUARI
Unimed Araguari Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 638
Araguari
Ramo Saúde
(34) 3249-5151
www.unimedaraguari.coop.br
Veja página: 98
UNIMED ARAXÁ
Unimed Araxá Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 696
Araxá
Ramo Saúde
(34) 3669-4900
www.unimedaraxa.com.br
Veja página: 108
UNIMED BARBACENA

Veja página: 57

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

UNIMED ALTO SÃO
FRANCISCO

UNIMED-BH

Unimed Alto São Francisco
Cooperativa de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 802
Formiga
Ramo Saúde
(37) 3322-2065
(37) 3329-6100
www.unimedasf.coop.br
Veja página: 61

Veja página: 119

Unimed Belo Horizonte
Cooperativa de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 210
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3229-6092
(31) 3229-5198
(31) 3229-3881
www.unimedbh.com.br
Veja página: 28, 106

Veja página: 56
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: 68
UNIMED CIRCUITO
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: 83
UNIMED CONSELHEIRO
LAFAIETE
Unimed Conselheiro
Lafaiete Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 484
Conselheiro Lafaiete
Ramo Saúde
www.unimed.coop.br/web/
conselheirolafaiete
Veja página: 73
UNIMED CURVELO
Unimed Curvelo Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 716
Curvelo
Ramo Saúde
(38) 3729-7200
www.unimedgm.coop.br
Veja página: 58
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UNIMED DIVINÓPOLIS

UNIMED ITUIUTABA

UNIMED NORTE DE MINAS

Unimed Divinópolis Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 1284
Divinópolis
Ramo Saúde
(37) 3229-5200
www.unimeddivinopolis.coop.br

Unimed Ituiutaba Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 797
Ituiutaba
Ramo Saúde
(34) 3268-0700
www.unimedituiutaba.coop.br

Veja página: 49, 86, 127, 137

Veja página: 74

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

UNIMED FEDERAÇÃO MINAS

UNIMED JOÃO MONLEVADE

Federação Interfederativa
das Cooperativas de
Trabalho Médico do Estado
de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 363
Belo Horizonte
Ramo Saúde
(31) 3277-2500
www.unimedmg.coop.br
Veja página: 48

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: 118, 120

Veja página: 52, 128

UNIMED GOVERNADOR
VALADARES

UNIMED JUIZ DE FORA

UNIMED PATROCÍNIO

Unimed Juiz de Fora
Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda
Registro Ocemg: 246
Juiz de Fora
Ramo Saúde
(32) 3249-5595
(32) 3249-5592
(32) 3251-3145
www.unimedjf.coop.br

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

Unimed Governador
Valadares Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 801
Governador Valadares
Ramo Saúde
(33) 2101-2900
www.unimedgv.coop.br
Veja página: 96
UNIMED GUAXUPÉ
Unimed Guaxupé Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 732
Guaxupé
Ramo Saúde
(35) 3559-6000
www.unimedguaxupe.com.br
Veja página: 50
UNIMED INCONFIDENTES
Unimed Inconfidentes
Cooperativa de Trabalho
Médico LTDA
Ouro Preto
Registro Ocemg: 778
Ramo Saúde
(31) 3559-7232
www.unimedinconfidentes.
coop.br
Veja página: 61

Veja página: 113
UNIMED LAVRAS
Unimed Lavras Cooperativa
de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 846
Lavras
Ramo Saúde
(35) 3829-0011
www.unimedlavras.coop.br
Veja página: 63
UNIMED MACHADO
Unimed Machado Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 933
Machado
Ramo Saúde
(35) 3295-0700
www.unimedmachado.coop.br
Veja página: 99

Veja página: 67
UNIMED PATOS DE MINAS
Unimed Patos de Minas
Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda
Registro Ocemg: 754
Patos de Minas
Ramo Saúde
(34) 3820-1620
www.unimedpatosdeminas.
com.br

Veja página: 63
UNIMED POÇOS DE CALDAS
Unimed Poços de Caldas
Sociedade Cooperativa de
Trabalho e Serviços Médicos
Registro Ocemg: 791
Poços de Caldas
Ramo Saúde
(35) 3729-3300
(35) 3729-3315
www.unimedpc.com.br
Veja página: 124
UNIMED REGIONAL DO
LESTE-NORDESTE MINEIRO
Unimed Intrafederativa
Federação Regional dos
Rios Doce, Jequitinhonha e
Mucuri de Minas Gerais
Registro Ocemg: 1096
Governador Valadares
Ramo Saúde
(33) 2101-2904
(33) 8759-1565
www.unimedlestenordeste.
coop.br
Veja página: 96
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UNIMED SÃO JOÃO DEL REI

UNIMED TRÊS PONTAS

UNIMED VALE DO AÇO

Unimed de São João dei Rei
Cooperativa de Trabalho Médico
Registro Ocemg: 936
São João Del Rei
Ramo Saúde
(32) 3372-8080
www.unimedsjdelrei.coop.br

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

Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda
Registro Ocemg: 553
Coronel Fabriciano
Ramo Saúde
(31) 2136-2287
www.unimedvaledoaco.coop.br

Veja página: 99

Veja página: 123

Veja página: 88

UNIMED SÃO SEBASTIÃO
DO PARAÍSO

UNIMED TRÊS VALES

UNIMED VALE DO URUCUIA

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

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

Unimed São Sebastião do
Paraíso Cooperativa de
Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 844
São Sebastião do Paraíso
Ramo Saúde
(35) 3539-8400
www.unimedssp.com.br
Veja página: 146, 155
UNIMED SETE LAGOAS
Unimed Sete Lagoas
Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda
Registro Ocemg: 648
Sete Lagoas
Ramo Saúde
(31) 2106-1900
www.unimedsetelagoas.coop.br
Veja página: 120
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: 63
UNIMED SUL MINEIRA
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: 50
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Veja página: 136
UNIMED UBÁ
Unimed Ubá Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 700
Ubá
Ramo Saúde
(32) 3539-3600
www.unimed-uba.coop.br
Veja página: 52
UNIMED UBERABA

Veja página: 82
UNIMED VARGINHA
Unimed Varginha Cooperativa
de Trabalho Médico Ltda
Registro Ocemg: 283
Varginha
Ramo Saúde
(35) 3690-7000
www.unimedvarginha.coop.br
Veja página: 57
UNIODONTO BH

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

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

Veja página: 71, 79

Veja página: 145, 150

UNIMED UBERLÂNDIA

UNIODONTO JUIZ DE FORA

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

Uniodonto de Juiz de Fora
Cooperativa de Saúde
Odontológica Ltda
Registro Ocemg: 1138
Juiz de Fora
Ramo Saúde
(32) 3215-0706
www.uniodontojf.com.br

Veja página: 39

Veja página: 83

UNIODONTO PASSOS

COEDUCAR-CC

COOPEBANCATRE

Uniodonto Passos
Cooperativa Odontológica
Registro Ocemg: 1480
Passos
Ramo Saúde
(35) 3521-1370
(35) 9981-4081
www.uniodontopassos.com.br

Cooperativa Educacional
de Carlos Chagas Ltda
Registro Ocemg: 1412
Carlos Chagas
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
(33) 3624-1124

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
(32) 8406-8580
www.coopebancatre.com.br

Veja página: 69
UNIODONTO POÇOS
DE CALDAS
Cooperativa Odontológica
Poços de Caldas
Registro Ocemg: 1381
Poços de Caldas
Ramo Saúde
(35) 3716-7222
www.uniodontopocos.com.br
Veja página: 42
UNIODONTO UBERABA
Uniodonto Uberaba
Cooperativa de Assistência
à Saúde Odontológica
Registro Ocemg: 516
Uberaba
Ramo Saúde
(34) 3334-7700
www.uniodontouberaba.com.br
Veja página: 71
UNIPSICO UBERLÂNDIA
Cooperativa de Trabalho
em Psicologia Ltda
Registro Ocemg: 990
Uberlândia
Ramo Saúde
(34) 3236-1976
www.unipsicouberlandia.com.br
Veja página: 39

Veja página: 155
COOEPSMINASRIO
Cooperativa Social Para
Prestação de Serviço
de Bancários e ExBancários Minas-Rio
Registro Ocemg: 2178
Eugenópolis
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
(32) 9912-2729
www.cooepsminasrio.com
Veja página: 102
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: 58
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: 148

TRABALHO,
PRODUÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS

COOPDEBJUF

Cooperativa de Trabalho
de Participação de
Desenvolvimento dos
Bancários de Juiz de Fora
Registro Ocemg: 2147
CECC
Juiz de Fora
Cooperativa de Ensino e Cultura Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
de Carmo do Rio Claro Ltda
(32) 3031-6581
Registro Ocemg: 1252
www.coopdebjuf.com.br
Carmo do Rio Claro
Ramo Trabalho, produção
Veja página: 53
de bens e serviços
(35) 3561-1006

Veja página: 119, 150
COOPEG
Cooperativa dos Profissionais
de Educação em Guaxupé Ltda
Registro Ocemg: 1478
Guaxupé
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
(35) 3551-7649
(35) 8858-2941
www.interativaguaxupe.com.br
Veja página: 71
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) 3309-6676
www.empreendedores.coop.br
Veja página: 150
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: 100

Veja página: 150
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COOPERVAÇO

COPRINF

COOPERTRAMON

Cooperativa de Trabalho em
Educação Financeira dos
Profissionais de Instituições
Bancárias do Vale do Aço
de MG e Adjacências Ltda
Registro Ocemg: 2100
Ipatinga
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
(31) 9403-7082
(31) 3668-2498
www.coopeinf.com.br

Cooperativa dos Bancários
e Ex-Bancários da Zona da
Mata de Minas Gerais
Registro Ocemg: 2022
Juiz de Fora
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
(32) 3216-4582
www.coprinf.com.br

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: 151
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) 9923-6227
www.coopifor.org.br
Veja página: 102
COOPRESA

Veja página: 135
CPSER
Cooperativa dos
Professores do Serro
Registro Ocemg: 1836
Serro
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
(38) 3541-1216
www.institutoeducacional.
com.br
Veja página: 101
ENGECOOP-MG
Cooperativa de Trabalho de
Engenharia e Agronomia
Registro Ocemg: 2221
Belo Horizonte
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
www.engecoopmg.com.br

Cooperativa de Trabalho dos
Prestadores de Serviços
Veja página: 150
Autônomos de Lagoa Santa Ltda
Registro Ocemg: 1135
Lagoa Santa
Ramo Trabalho, produção
de bens e serviços
TRANSPORTE
(31) 3681-6373
www.coopresa.coop.br
COOPERAL
Veja página: 101
Cooperativa Patense de
Transportes de Cargas
COOTEC
e Passageiros Ltda
Cooperativa Trespontana de
Registro Ocemg: 2064
Educação e Cultura Ltda
Patos de Minas
Registro Ocemg: 1432
Ramo Transporte
Três Pontas
(34) 3822-5525
Ramo Trabalho, produção
Veja página: 52, 128
de bens e serviços
(35) 3265-7704
www.colegiocootec.com.br
Veja página: 123

COOPERTECC
Cooperativa dos
Transportadores Escolares
e Alternativos e de Cargas
de Carmo do Cajuru Ltda
Registro Ocemg: 1862
Carmo do Cajuru
Ramo Transporte
(37) 3244-1174
Veja página: 137

176

Veja página: 120
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: 133
COOPETRANS
Cooperativa de Transporte
Suplementar de Belo Horizonte
Registro Ocemg: 1453
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 3451-6629
www.sindpautras.com.br
Veja página: 125
COOPMETRO
Cooperativa de
Transportadores Autônomos
de Carga e Passageiros
Registro Ocemg: 1751
Contagem
Ramo Transporte
(31) 3388-4091
(31) 3408-8300
www.coopmetro.com.br
Veja página: 24, 150
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: 150

FETRANSCOOP/MG
Federação das Cooperativas
de Transporte do Estado
de Minas Gerais Ltda
Registro Ocemg: 1541
Belo Horizonte
Ramo Transporte
(31) 9141-8493
www.fetrans.coop.br
Veja página: 150
OTIMIZAR LOGÍSTICA
Cooperativa Otimizar
Logística Ltda
Registro Ocemg: 1622
Contagem
Ramo Transporte
(31) 3333-9645
(31) 3333-6447
www.otimizar.coop.br
Veja página: 149
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mensagem
final
A solidariedade é um movimento, um sentimento que expressa o
respeito pela dignidade humana. Por meio do Dia C, as cooperativas buscam alcançar a realização de um propósito em comum:
ajudar o próximo. E todo o engajamento dos voluntários envolvidos certamente vai além do ajudar com doações materiais, mas
doar seu tempo e atenção àqueles que necessitam.
E assim seguem as cooperativas participantes do Dia C mobilizadas e unidas, a cada ano mais motivadas a fazer acontecer a diversidade de ações.
A todas as cooperativas o nosso muito obrigado pela participação
no Dia de Cooperar, esta nobre causa em prol da construção de
uma sociedade e um mundo melhores.
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Tel.: (31) 3025-7100
Rua Ceará, 771 - Santa Efigênia
CEP: 30.150-312 - Belo Horizonte/MG

www.sistemaocemg.coop.br

