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O Papa
Francisco
é Coop
As cooperativas são
inovadoras e criativas,
e promovem uma
matemática em
que 1+1 é igual a 3.
O cooperativismo
transforma realidades
sociais e combate
práticas de mercado
injustas.
Papa Francisco (2018)
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MENSAGENS dos Presidentes

Semear e colher frutos
Nós, como instituição do Sistema Cooperativista, precisamos diminuir as
nossas distâncias entre as instituições e o cooperado, e uma dessas maneiras é
através do Dia C. Eu acredito que esse movimento diminua distâncias também
entre a cooperativa e a comunidade. A cada Dia C é um dia diferente e nós temos
365 dias para trabalhar nesta redução.
Este é o sexto ano que Mato Grosso participa do movimento de cooperação
e percebemos que as cooperativas amadureceram em suas ações. Isso demostra que estão mais próximas às comunidades e colocando em prática o princípio
cooperativista do Interesse pela Comunidade, melhorando a vida de todos aqueles que vivem ao seu redor.
Nós colhemos o nosso resultado na medida que vamos aprimorando esse
trabalho, pois vejo o Dia C como processo, onde temos algo para melhorar
dentro de nós, como voluntário, e chegar até as nossas comunidades.
Assim a comunidade também vai melhorar porque também irá fazer
uma reflexão do papel do cooperativismo. Isso é plantar, semear
sementinhas para colher os frutos. O voluntariado é um trabalho contínuo, que não tem fim.
Onofre Cezário de Souza Filho
Presidente do Sistema OCB/MT

Cooperativismo:
cuidando das pessoas
Um mundo mais sustentável até 2030. É o que a Organização das Nações
Unidas (ONU) propôs em 2015, quando 150 lideranças mundiais se comprometeram a cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborados a partir de três dimensões: econômica, social e ambiental.
E, com o propósito de contribuir com o cumprimento dos ODS, as cooperativas, por meio do movimento Dia de Cooperar (Dia C), promovem iniciativas
voluntárias e comprovam que pequenas atitudes realmente são capazes de
transformar a realidade das pessoas e, assim, do mundo.
Embora tenha o nome de Dia de Cooperar, o Dia C é um movimento de ideias
contínuas, colocadas em prática a todo instante em todas as partes do país. O
estado de Mato Grosso, por exemplo, está entre as oito unidades da federação
que abraçaram essa proposta, ainda nos idos de 2013.
Cuidar das pessoas é o que melhor faz o cooperativismo. Sem elas, as cooperativas perderiam sua razão de ser; e, graças a elas, o Brasil tem a chance
de assistir, todos os dias, que a cooperação de uns com os outros é o que nos
torna mais fortes... e felizes! Parabéns a todos os cooperados e voluntários que
já sabem que cooperar vale muito a pena!
Márcio Lopes de Freitas
Presidente do Sistema OCB
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A História do Dia C
O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa das cooperativas brasileiras, e consiste na promoção e estímulo à realização de ações voluntárias diversificadas e
simultâneas nos estados onde a Campanha ocorre.
Hoje, esse movimento alcançou todo país, mas o dia C começou no ano
de 2009, no estado de Minas Gerais, pelo Sistema Ocemg - Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais.
Em 2013, num projeto-piloto, outros sete estados se juntaram para promover o evento, entre eles Mato Grosso. Em 2014, subiu para 21 unidades
estaduais que aderiram ao ideal do voluntariado. No ano seguinte, 2015, o Dia
de Cooperar já estava sendo realizado em todos os 27 estados e o Distrito
Federal.
Desde 2016, o Dia de Cooperar tem ampliado o diálogo com parceiros globais,
ao agir em acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o
plano de ação estipulado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o
alcance da erradicação da pobreza, proteção do planeta e garantia do alcance da
paz e da prosperidade, até 2030.
Assim, o Dia C estimula o desenvolvimento de projetos contínuos que abraçam integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O intuito
do movimento dessas cooperativas é o de alcançar as 169 metas para tornar o
mundo um lugar menos desigual.

Por que o Dia C é
comemorado no
1º sábado de julho?
No 1º sábado de julho se comemora, também, o Dia Internacional do
Cooperativismo. A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) celebrou pela primeira
vez em 1923, mas foi oficializada só no ano de 1994.
A ideia de se instituir o primeiro sábado de julho também como o Dia C tem a
intenção de fomentar o voluntariado cooperativo, um valioso aliado para as cooperativas que percebem a importância das boas relações com as comunidades
do seu entorno, como diferencial competitivo para os seus negócios, realizando
ações sociais comunitárias que fortalecem sua imagem e reputação.
Mas, em 2018, a celebração das ações do Dia C foi realizada, excepcionalmente, no dia 30 de junho (sábado), devido a Copa do Mundo.
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O lançamento do Dia C
em Mato Grosso
Cooperativas comprometidas com o
voluntariado
O lançamento oficial do Programa Dia de Cooperar - Dia C 2018 - em Mato
Grosso foi realizado pelo Sistema OCB/MT, no dia 19 de março, em Cuiabá.
Representantes de 33 cooperativas de vários municípios participaram do evento.
“Nós, como instituição do Sistema Cooperativista, precisamos diminuir as
nossas distancias entre as instituições e o cooperado, e uma dessas maneiras
é o Dia C. Eu acredito que esse movimento diminua distâncias também entre a
cooperativa e a comunidade. Cada Dia C é um dia diferente e nós temos 365 dias
para trabalhar nesta redução”, avaliou o presidente do Sistema OCB/MT, Onofre
Cezário de Souza Filho.

Com o slogan “Atitudes Simples Movem o Mundo” o Dia C 2018, teve como
proposta a realização de mais ações contínuas, para que a transformação não
termine em somente um dia.
A Analista de Promoção Social do Sescoop, Vanessa Pacheco, disse durante
o lançamento do Programa em Mato Grosso, que “o cooperativismo brasileiro
está tomando o mundo, tomando o Brasil e convidamos as cooperativas a fazerem parte desse grande movimento”. Vanessa disse que “sabemos da capacidade que as cooperativas têm de gerar valor, não só na questão econômica, mas
na questão social, e o que a gente pede é que mostrem isso, porque o próprio
negócio delas já pode fazer a diferença, e é só levar
isso para o Dia C. É deixar de olhar só para dentro da
cooperativa e olhar também para fora, ampliar esse
olhar para a comunidade”.
O lançamento do Dia C também contou com a
palestra do professor Benedito Nunes sobre os
Durante o lançamento do Dia C 2018, foi
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
feita a entrega do troféu às cooperativas
- Como as cooperativas podem contribuir com o
que participaram da campanha do Dia C
desenvolvimento sustentável utilizando os proje2017. O Sistema OCB/MT registrou no
tos sociais do Dia de Cooperar. “Temos que sair do
ano de 2017 110 projetos realizados por
assistencialismo, da filantropia e partir para o commais de 5 mil voluntários, distribuídos
promisso de transformar, se quiserem ver resultaem 70 municípios, que atingiram mais de
dos para a sua cooperativa, seu negócio. Quando
50 mil pessoas, sendo elas beneficiadas
falo em resultados, estou falando de confiança,
de alguma forma por esse desejo
reputação, fidelização e respeito junto à comunidas cooperativas inscritas em fazer a
dade, parceiros, associados”, ponderou Nunes.
diferença.

Troféu Dia C 2017
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Cooperativas de MT dão
exemplo de voluntariado
A importância
do Dia C é
pedagógica e não
só pelo o que se
faz neste dia. A
ação realizada
é difundida.
tem um efeito
multiplicador, e de
uma forma ou de
outra vai interferir
na formação da
cidadania, de que
o cooperativismo
é importante e
a cooperação
social também.
Nós não vivemos
isolados, vivemos
em comunidade,
e a cooperação é
um dos fatores que
pode tornar a vida
em comunidade
mais digna, melhor.

Ações transformadoras são
realizadas em todo estado
O dia 30 de junho foi a data de celebração do Dia de Cooperar em todo Brasil.
A mudança da data, que geralmente é comemorada no primeiro sábado de
junho, foi devido à realização dos jogos da Copa do Mundo 2018.
Em Mato Grosso, no dia 30 de junho, 9 cooperativas com suas 33 filiais, em
33 municípios, realizaram 43 ações, envolvendo mais de dois mil voluntários,
beneficiando diretamente e indiretamente 130 mil pessoas.
A equipe do Sistema OCB/MT viajou 240 km de Cuiabá para participar das
comemorações do Dia C das cooperativas Unimed Vale do Sepotuba com o projeto Plantando o Futuro e da cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA,
com o Projeto Manhã Alegre.

Projeto contínuo e transformador
‘Plantando o Futuro’

O Projeto
Manhã Alegre
envolveu 180 crianças
da Escola Municipal Décio Burali

Projetos Contínuos e Transformadores
“O Sistema Cooperativista tem trabalhando muito a questão dos projetos
contínuos e transformadores, não apenas ações pontuais, e percebemos que em Mato Grosso está sendo feito dessa forma, com projeto
que tem continuidade e transformadores, com cunho de sustentabilidade, isso é muito importante para o movimento cooperar. O Dia C
está crescendo e com qualidade. Todos estão ganhando com isso: a
comunidade, a cooperativa e o Sistema OCB/MT. Devemos ter muito
orgulho de tudo que está acontecendo”.

Fábio Junqueira,
Prefeito de Tangará da
Serra

Pâmela Jerônimo de Lima Brandão, Representante do Sistema OCB
Nacional e analista responsável pelo Programa PDGC
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Cidades do Dia C
88 localidades
Colniza

Cotriguaçu
Nova Bandeirantes

Aripuanã

Carlinda
Nova Guarita

Juruena

Nova Canaã do Norte

Juara

Tabaporã

Juína

Sinop

Brasnorte

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Guarantã do Norte

Matupá
Peixoto de Azevedo(x2)*

Cláudia
Alto Boa Vista
Santa Carmem

Vila Bela da SS. Trindade

Conquista D’Oeste

Tangará da Serra

Gaúcha do Norte

Nova Ubiratã(x2)*

São José dos
Quatro Marcos

Santa Rita do Trivelato

* Nota: Os municípios de Nova
Ubiratã, Peixoto de Azevedo
e Rondonópolis também
representam, respectivamente,
as localidades de Parque Água
Limpa, Analândia do Norte e Vila
Operária.

Cocalinho

44

32

27

6.869

4.433

12.496

4.053

3.022

1.844

113.502

59.652

67.303

59.796

14.912

12.549

88

70

71

85

68

32

Municípios

Nova Xavantina

Campo Verde
Dom Aquino
Jaciara

135

Primavera do Leste
Poxoréo

Rondonópolis(x2)*
Pedra Preta

Projetos
em 2018

Agropecuário: 8 / Crédito: 110 / Educacional: 3 / Mineral: 1
Saúde: 5 / Sem ramo: 1 / Trabalho: 5 / Transporte: 2

São José do Povo

NÚMEROS DIA C 2018 NO BRASIL

Alto Garças
Itiquira

Alto Araguaia
Alto Taquari

Na edição de 2018, o projeto abrangeu 87 localidades em todo estado de Mato Grosso, além do município
de Novo Progresso, no Pará, totalizando 88 localidades contempladas.
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81

Beneficiários

Juscimeira
Poconé

101

Água Boa

Paranatinga

Nobres

N. Sra do Livramento
Cáceres

Ribeirão Cascalheira
Canarana

Rosário Oeste
Reserva do Cabaçal Salto do Céu
Barra do Bugres
Rio Branco
Pontes e Lacerda
Araputanga Lambari D’Oeste
Vale de São Domingos
Jauru
Várzea Grande Cuiabá

2013

Querência

Diamantino

Nova Lacerda

2014

Voluntários

Bom Jesus do Araguaia

São José do Rio Claro
Nova Mutum

2015

Cooperativas/Unidades
de Atendimento

São José do Xingu

Sorriso
Lucas do Rio Verde

2016

158

Confresa

Terra Nova do Norte

Feliz Natal

Tapurah

2017

Vila Rica

Santa Cruz do Xingu

Nova Santa Helena
Colíder
Itaúba

Castanheira

NÚMEROS DIA C 2018 EM MATO GROSSO
2018

Novo Mundo

Paranaíta

Dia C em números

Dia de Cooperar 2018

quase

1.706

120

1.355

Cooperativas/
unidades de
atendimento

Voluntários

Projetos

mil
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mais de

2,2

1.136

Pessoas
beneficiadas

Cidades

milhões
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AÇÕES DAS
COOPERATIVAS
As cooperativas de Mato Grosso
promoveram ações que fizeram a diferença
para mais de 100 mil pessoas em 2018

SISTEMA OCB/MT
Cuiabá

Equipe do Bem

O

Comitê do Dia C formado por funcionários do Sistema OCB/MT realizou
uma pesquisa para identificar as ações de voluntariado realizadas pelos
50 funcionários das três casas: OCB/MT, SESCOOP/MT e I.COOP.
A proposta foi a de potencializar as ações já realizadas pelos funcionários do
Sistema OCB/MT de forma individual e de que cada um faça de sua iniciativa um
movimento contínuo para o bem coletivo, contribuindo com a sociedade.
Aqueles que já realizam o voluntariado inspiram quem ainda não dedica parte
do seu tempo, sem remuneração alguma, às diversas formas de atividades,
organizadas ou não, de bem-estar social, ou outros campos.
O diagnóstico mostrou que 50% dos funcionários do Sistema OCB/MT realizam de forma contínua o voluntariado, através da doação de sangue, contribuição financeira às instituições filantrópicas, participação de atividade em organizações aos carentes, entre outras.
A pesquisa também revelou que aqueles que ainda não fazem parte de
nenhuma ação voluntária gostariam de participar de forma individual ou coletiva.

Natal Feliz é Natal com Cristo

O

s voluntários das três casas do Sistema OCB/MT – OCB/MT,
SESCOOP/MT e I.COOP – realizaram um café solidário onde
os funcionários doaram roupas, sapatos, brinquedos e alimentos. O destino das doações foi o projeto social “Natal Feliz
é Natal com Cristo”, realizado pela Paróquia Santuário
Eucarístico Nossa Senhora do Bom Despacho, em
Cuiabá-MT.
Desde 2012, na véspera de Natal (24 de dezembro), 500 famílias carentes recebem uma ceia
completa com frango assado, arroz à grega,
farofa de passas, refrigerante, suco, roupas,
calçados e brinquedos.
Além do Natal, o projeto entrega material
escolar no início do ano e distribui brinquedos no Dia das Crianças.
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CEPEL

COABRA

Pontes e Lacerda

Cuiabá

Quem Coopera Compartilha

A

Cooperativa de Trabalho Educacional de
Pontes e Lacerda – CEPEL – mobilizou a
cidade e mais de 400 voluntários na realização
da ação do Dia C. A escola realizou uma gincana
durante um mês para arrecadar leite, que foram
doados para Santa Casa da cidade.
A ideia da ação surgiu a partir do desejo de
envolver mais a comunidade em atitudes que promovam a cooperação e a solidariedade, e ainda um
momento de lazer e interação entre família, alunos,
professores e comunidade.
Para os alunos, a gincana tornou a arrecadação
bem mais divertida e eficiente pois, além de competir, eles ajudaram e se integraram com a comunidade.
Os alunos tiveram acesso ao Relatório do Dia C produzido pelo Sistema
OCB/MT e ficaram impressionados com a quantidade de ações realizadas pelas cooperativas e puderam perceber como é importante ajudar.
Quando viram a ação realizada pela sua escola no ano anterior se
motivaram ainda mais. Os dirigentes da Cepel acreditam que “os
alunos entenderam que ajudar não é obrigação, mas um ato
de cooperação!”

20
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Encanto de beleza

A

Cooperativa Agroindustrial do Centro Oeste
do Brasil – COABRA – realizou pelo quinto
ano consecutivo, sua ação junto à Associação
de Apoio às Pessoas em Tratamento e Póstratamento de Câncer de Mama – MTMAMMA.
A cooperativa promoveu, com a participação de
50 voluntários, o “Terceiro Encanto de Beleza” para
as mulheres em tratamento de câncer de mama. O
evento começou com um café da manhã e, durante o
dia, as 45 assistidas foram maquiadas e fotografadas.
A proposta foi elevar a autoestima das mulheres,
que já passaram ou estão em tratamento e conscientizar
a sociedade da importância da prevenção do câncer de mama.
Em 2012, a Coabra abraçou com amor a causa MTMAMMA.
Desde 2013, recebe o título Amigos do Peito por participar na campanha Outubro Rosa. Nessa trajetória montou o primeiro Banco de Perucas do
estado de Mato Grosso e contribuiu para a aquisição do primeiro Mama Móvel.
Em 2016, iniciou a intercooperação da Coabra com a Sicredi Ouro Verde para
a realização do “Encanto de Beleza”, que é feito em duas etapas. No primeiro é
feito o ensaio fotográfico e no segundo momento a entrega de um banner com
a foto de cada mulher guerreira.
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COACEN

COMAJUL

Sorriso

22

Juscimeira

Os Heróis do Meio Ambiente

Bem-estar

Os super-heróis Batman e Robin, Homem
Aranha, Super-Homem e Mulher Maravilha fizeram companhia aos 60 voluntários da Cooperativa
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte –
COACEN – na realização do Dia C. Só mesmo uma
equipe da pesada para dar conta de atender mais
de mil crianças com idade entre 06 e 10 anos, das
escolas públicas da capital nacional do agronegócio,
a cidade de Sorriso.
A ação foi uma peça de teatro com os personagens, que repassaram de forma lúdica, a importância da alimentação saudável para qualidade de vida
e que a agricultura contribui com a alimentação de
todo o mundo, e que os produtores estão comprometidos com o meio ambiente.
Além do teatro, as crianças receberam um lanche produzido pelo time de
voluntários, e kit com o gibi Horta & Liça que trata da alimentação saudável e
preservação do meio ambiente, doado pelo Embrapa, e um lápis ecológico com
sementes de salsa.
O evento foi um sucesso! Os funcionários e cooperados da Coacen comprovaram esse sucesso nos rostos maravilhados das crianças ao abraçarem os
seus heróis favoritos. Os voluntários tiveram a certeza de que plantaram uma
semente de conscientização sobre aquelas crianças. Todos foram unanimes em
afirmar que isto os motiva a continuar realizando ações junto à comunidade,
pois acreditam que com atitudes simples são capazes de fazer a diferença e
mudar o mundo.

O Dia C da Cooperativa Mista Agropecuária de
Juscimeira – Comajul – contou com a participação de 80 voluntários e beneficiou diretamente 100
pessoas. A ação foi em parceria com a prefeitura de
Juscimeira, que realiza o programa “Prefeitura em
Ação”.
Assim, o dia 07 de julho foi recheado de coisas
boas. A cooperativa serviu um delicioso café da
manhã com os produtos produzidos com o leite
que vem de seus cooperados e industrializado pela
Comajul, como bebida láctea, queijo muçarela, manteiga, requeijão cremoso e doce de leite.
Os voluntários da Comajul e da Prefeitura
também promoveram atendimento médico, emissão de RG, orientações jurídicas, orientação de limpeza bucal, vacinação, manicure e cortes de cabelo.
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COOALVE

COOGAVEPE

Lucas do Rio Verde

24

Peixoto de Azevedo

Amor pelo Próximo

Peixoto Que Eu Quero

Os 20 voluntários da Cooperativa Agrícola Lucas
Rio Verde – COOALVE – definiram a ação do Dia de
Cooperar pensando nas pessoas que precisam de
ajuda e não têm a quem recorrer.
Com esse propósito, fizeram uma campanha
em benefício ao Lar Acolhida com Samaritano, que
apoia pessoas que chegam ao município a procura de emprego e não têm onde ficar. Os acolhidos ficam no Lar até conseguir um lugar para morar
e arrumar trabalho.
O resultado foi um sucesso depois de uma campanha com mobilizção da população através de
meios de comunicação como rádio, televisão e
jornal. Arrecadaram produtos de higiene pessoal como sabonete, creme dental,
escova de dente, shampoo, desodorante, creme de barbear; produtos de limpeza como desinfetante, amaciante, sabão em pó e em pedra, detergente, papel
higiênico; e também roupas masculinas. A campanha foi um sucesso e beneficiou mais de 40 assistidos pelo Lar Acolhida com Samaritano.

A Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio
Peixoto – COOGAVEPE – movimentou, mais uma
vez, a cidade com a ação do Dia de Cooperar. Os
40 colaboradores da Coogavepe, 20 cooperados
e mais 200 voluntários, realizaram um mutirão,
beneficiando mais de duas mil pessoas do município de Peixoto de Azevedo.
A Coogavepe e seus parceiros, como a Prefeitura
Municipal, clubes de serviço e associações, montaram
tendas na praça central, para atendimentos gratuitos
em várias áreas, e foram disponibilizadas à comunidade:
** Saúde - aferição da pressão arterial, pesagem, teste de
glicemia e atualização da carteira de vacinação.
** Meio Ambiente - conscientização sobre queimadas e distribuição de mudas nativas para plantio.
** OAB - atendimento com orientações jurídicas.
** Junta Militar - emissão de RG.
** Cultura - biblioteca para leitura.
** Social - corte de cabelo e manicure.
** Atendimentos - psicológico, Ministério Público, Sindicato Rural.
** Educação Física - alongamentos e exercícios para uma boa saúde.
** Agricultura - feira de produtor rural.
** Unifama - alunos da faculdade da turma de psicologia coloriram o rosto das
crianças, distribuíram pipoca, doces, e promoveram muitas brincadeiras.
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COMPLEMENTAR

COOMSER

Cuiabá

26

Rondonópolis

Corrida kids

Olhar Especial

Os voluntários da Cooperativa de Prestação de Serviços Autônomos –
Complementar – promoveram a Corrida kids para crianças carentes com
idade de 01 a 16 anos, moradoras do bairro São Mateus, em Cuiabá.
A proposta foi incentivar atividades físicas, conscientizando os pais a manter
seus filhos numa modalidade esportiva, porque o esporte é uma alternativa feliz
e saudável.
Teve ainda palestras, premiação e animação com os voluntários, que estreitaram a convivência com mais de 100 crianças.

Os 150 voluntários da Cooperativa de Trabalho
e Serviços de Rondonópolis – COOMSER – tiveram um olhar especial para realizar a ação do Dia de
Cooperar, em Rondonópolis. A iniciativa foi em prol
dos alunos e familiares atendidos pelo Centro de
Reabilitação Louis Braille, que atende pessoas com
deficiência visual, com ausência total ou parcial da
visão, e os capacita a ter uma vida normal.
A participação dos voluntários foi fundamental
para a organização da festa junina da escola filantrópica, onde doaram ingredientes para fazer a
comida, além dos brindes da pescaria, a decoração,
a organização e a limpeza de toda festa.
Isso possibilitou que mais de 250 alunos e familiares curtissem a festa de
forma gratuita, desde a entrada, comida, brindes e brincadeiras. Os funcionários e cooperados desenvolveram e participaram em conjunto da ação. No dia
da festa, todos serviram e auxiliaram os alunos com dificuldade de locomoção a
identificarem as comidas e os brinquedos disponíveis.
Houve uma interação completa entre os alunos, seus familiares, funcionários
da escola e cooperados. No final do evento, houve muitos relatos positivos da
Ação do Dia C ressaltando que contribuíram para valorizar um pouco mais a vida
e que os problemas dos voluntários são pequenos diante das dificuldades dos
alunos e que nem por isso eles deixam de sorrir e ser feliz.
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COOMUSERV

COOPERFRENTE

Nova Mutum

28

Cuiabá

Casamento Comunitário

Horta Vertical

A Cooperativa Mutuense de Trabalho Coomuserv - promoveu a 2ª edição do Casamento
Comunitário, no município de Nova Mutum/MT,
beneficiando 21 casais com a cerimônia do casamento civil.
Mais de 100 voluntários, entre eles, a turma do 4º
semestre do curso de Ciências Contábeis, se envolveram com a ação do Dia C, que permitiu aos casais
o acesso à documentação e uma grande festa no
Ginásio de Esportes da cidade, com a presença de
seus familiares, amigos, autoridades e parceiros do
evento.
A festa foi destaque na imprensa local e chamou
a atenção para a iniciativa por parte da sociedade mutuense.
A satisfação foi plena de todos que participaram e sentiram a emoção estampada no rosto dos casais e familiares. A equipe da cooperativa não mediu esforços para ver a alegria no rosto das pessoas, motivo de muito orgulho para todos
eles.

O projeto dos 8 voluntários da Cooperativa de
Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria
e Educação - COOPERFRENTE - foi o de ensinar
e incentivar os alunos da escola EMEB Quintino
Pereira de Freitas de ensino básico, em Cuiabá, a
praticar a reciclagem.
Mais de 100 pessoas participaram da iniciativa e aprenderam técnicas para reutilizar garrafas
pet na confecção de hortas verticais, visando reduzir o descarte destes resíduos no ambiente e despertando a consciência ambiental na comunidade.
As crianças foram orientadas sobre as possibilidades
e oportunidades de reutilização de materiais recicláveis,
como o plantio de pequenas hortas em centros urbanos.
Os resultados foram diversas hortas suspensas, que produzirão verduras, legumes, temperos caseiros e flores.

Dia de Cooperar 2018

Atitudes simples movem o mundo

29

COOPERNOVA

COOPERSINO

Terra Nova do Norte

Sinop

Promover a Multiplicação
da Cultura Cooperativista

Terra Nova do Norte

Cultura em
Movimento
A Cooperativa Agropecuária Mista Terranova –
COOPERNOVA – levou alegria para mais de 200 pessoas portadoras de necessidades físicas e motoras.
A ação foi em parceria com o Movimento Cultural
de Terra Nova do Norte, que realiza o projeto
“Quadrilha entre as APAES”.
A festa junina da cultura e das artes foi um
sucesso. Teve muita música, dança, poesia, teatro,
audiovisual, e comida típica no CTG Querência Nova.

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do Município de
Sinop – COOPERSINO – envolveu 50 voluntários em sua ação contínua. O resultado foi o benefício a mais de 500 pessoas, alcançando os objetivos propostos.
Projetos foram realizados durante todo o ano letivo, com os alunos e a comunidade escolar. Teve palestras sobre cooperativismo, visitas às entidades, passeio ciclístico com os alunos, gincana com a participação da família e outras
ações de cunho cultural. O objetivo foi promover a cooperação, integração e formação da cultura cooperativista.

Novo Progresso-PA

Cooperando para o
Futuro
Os voluntários da Coopernova também levaram o Dia C para a cidade de Novo Progresso, no
Pará. A parceria com a escolinha de futebol, Projeto
Futuro, resultou em um dia com muita bola rolando
no campo, lanche com os produtos da Coopernova,
como sucos e queijos, e na entrega de 20 uniformes
e dez bolas para crianças e jovens participantes do
projeto.
Os voluntários falaram sobre o cooperativismo e
o trabalho realizado pela Coopernova, e ainda ressaltaram a importância da continuidade do projeto
e da participação das crianças, visando um futuro
melhor.
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COOPNOROESTE

COOPSERVS

Araputanga

Sorriso

Café Cooperativo

Vamos Cuidar de Nossos Garis

As crianças de oito escolas das comunidades rurais dos municípios de Salto do Céu, Jauru,
Figueirópolis D´Oeste, Cáceres, Araputanga,
Reserva do Cabaçal e Porto Esperidião participaram das ações do Dia C, da cooperativa agropecuária Coopnoroeste/Lacbom.
No total, foram atendidos mais de mil alunos,
com a realização de palestras sobre cooperativismo,
a história da Coopnoroeste e educação ambiental,
em parceria com Tetra Pak.
Além das palestras, as crianças se deliciaram
com os produtos Lacbom, como o Lacbinho, queijo e
doce, cachorro quente, refrigerante e pipoca.
Para os participantes das iniciativas, o Café Cooperativo fortaleu o cooperativismo no estado de Mato Grosso, uma vez que através da educação cooperativista, foram levadas informações importantes para os participantes.
Ressaltaram ainda a parceria e o apoio da direção, coordenação e professores
das escolas das comunidades rurais que abraçaram este projeto de fortalecer o
cooperativismo.

O projeto, do Dia C, dos 300 voluntários da
Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de
Serviços – COOPSERVS – contou com a participação de 420 pessoas na oficina de orientação no
armazenamento do lixo perfurante e cortante. Mas
a campanha atingiu cerca de 1.500 pessoas que frequentavam o Parque Ecológico da cidade de Sorriso,
e que participaram de alguma forma.
Com o projeto “Lixo Seguro, Cuidando dos Nossos
Garis”, foi dado início a uma nova fase da campanha
da cooperativa durante a ação do Dia de Cooperar. O
projeto visa reduzir os acidentes de trabalho através da orientação de como armazenar o lixo perfurante e cortante e reutilizar
materiais reciclados para esse armazenamento como o usa das garrafas pets.
Os participantes aprenderam a técnica e se comprometeram a utilizá-la no
seu dia a dia. Esta campanha auxiliará cerca de 70 garis cooperados diretamente
que receberão o lixo armazenado de forma correta e segura.
A Cooperativa Coopservs também está integrada a agenda 2030 dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Pesquisa realizada pelos voluntários no Dia C
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O que acharam da forma sugerida de
armazenar os objetos cortantes e perfurantes?

Vão praticar esse
método após o evento?

Gostaram do Dia C
do Cooperar?

45%

98%

98%

BOM

55%

ótimo
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2%

não

sim

2%

não
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COOTRAM

COOTRANSVERDE

Nova Mutum

Lucas do Rio Verde

Cooperando com a Comunidade
Os 15 voluntários da Cooperativa de Transportadores de Nova Mutum –
COOTRAM – reuniram os cooperados e funcionários para a confraternização do
final de ano e realizaram a ação do Dia C.
Foi feita uma arrecadação de alimentos que foram doados ao Convento da
Igreja Católica, do município de Nova Mutum, que ampara diversas pastorais.
A ação atendeu 90 pessoas diretamente e mais de 400 de forma indireta.
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Vamos Cuidar da
Nossa Saúde
O Dia C, realizado na Cooperativa de Transporte
de Lucas do Rio Verde – COOTRANSVERDE –, foi
voltado para prevenção da saúde como aferição
de pressão e teste de glicose. Mais de 350 pessoas fizeram os exames e aqueles que necessitavam de uma melhor atenção foram encaminhados
para ações complementares.
A iniciativa contou com o reforço de voluntários
da Escola Técnica Cientec, que estão terminando o
curso técnico de enfermagem, e com a parceria de
empresários e da Secretaria de Saúde Municipal.
O objetivo principal da cooperação foi alcançado. Os
voluntários ficaram felizes com o resultado ao colocarem
em prática o lema do dia de Cooperar que é “ações simples
movem o mundo”.
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EDULUC

PRIMACREDI

Lucas do Rio Verde

Primavera do Leste

Do Doméstico ao Mundo
do Trabalho

Qualidade de Vida, Cidadania
e Sustentabilidade

O Dia C promovido pelos 27 voluntários da Cooperativa de Trabalho dos
Professores e Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde – EDULUC –
atendeu 20 mulheres “do lar” da comunidade carente. O projeto ofereceu cursos
em diversas áreas para profissionalizar suas atuações no mercado de trabalho.
Foram ministrados cursos como o de planejamento familiar, organização,
boas maneiras, limpeza do lar, básico de costura, confeitaria, cozinha básica. A
ação contínua também atuou no desenvolvimento da conscientização sobre a
saúde da mulher, educação dos filhos, direitos trabalhistas, divórcio, guarda dos
filhos e leitura de histórias infantis às crianças.
Com esse trabalho, os voluntários da EDULUC acreditam que essas mulheres estão preparadas para assumir cargos, como, auxiliar de cozinha ou secretaria do lar. Há uma carência desta mão de obra na cidade e, mesmo que não queiram trabalhar, terão recebido instruções básicas para melhorar a sua qualidade
vida e de sua família.
Vários parceiros contribuíram com a iniciativa, como igrejas, associação de mulheres e o projeto “Construtores do Futuro”. O Dia C
foi tão positivo, que a proposta é a publicação de um livro como
fonte de experiências coletadas e analisadas pela escritora
Maria Cristina. Histórias inspiradoras da jornada de trabalho cooperativista entre os profissionais da Eduluc e a
comunidade luverdense.

Os voluntários da Cooperativa de Crédito
Primacredi, atuam em três linhas de atendimento nas ações do Dia C: à comunidade em geral,
às crianças e aos idosos.

Primavera do Leste

Agregado ao Projeto Social “Incentivando a
Educação”, já desenvolvido pela PRIMACREDI, o Dia
de Cooperar, na cidade de Primavera do Leste, foi
realizado no Centro Social Salesiano Dom Bosco.
Os mais de 100 voluntários doaram 300 livros para
atender a biblioteca do Centro Social Salesiano.
A ação atendeu um público de 500 pessoas, que
também participaram de brincadeiras, cama elástica, pintura facial, algodão
doce, pipoca, lanche e a distribuição de diversos brindes.

Poxoréu

Mais de 300 crianças saíram de sua rotina e tiveram um dia de muitas brincadeiras com pula corda, pebolim, tênis de mesa, touro mecânico, pebolim
humano, pula-pula. Depois, aproveitaram um delicioso lanche com cachorro
quente e refrigerante. Também teve sorteio de 10 bicicletas, 23 brinquedos e 10
Kits contendo cadernos, lápis, canetas, bonés e brinquedos.

Gaúcha do Norte

O Centro de Convivência dos Idosos da cidade
de Gaúcha do Norte recebeu os voluntários da
Primacredi com muita alegria. Eles dedicaram um
dia para tornar a vida de 160 pessoas mais feliz.
Teve muita diversão, teatro baseado na realidade de hoje com a terceira idade e a leitura de
uma linda carta de pais para filhos. Teve também
apresentação de balé, coordenado pela professora
Ionara da escola de balé “Art’s Dance” e sorteios de
brindes. A festança terminou com um animado baile
com banda ao vivo.
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SICOOB CREDIP

SICOOB INTEGRAÇÃO

Sede em Pimenta Bueno-RO

Cuiabá

Cultivando Valores
e Sabores
Mais de 100 voluntários da cooperativa Sicoob
Credip participaram do Dia C. Eles realizaram
ações voltadas para a sustentabilidade, com o projeto de hortas em escolas e instituições filantrópicas, e a melhoria na qualidade de vida dos idosos.

Construção de Hortas

Mais que Futsal
Mais de 50 voluntários estiveram envolvidos com o projeto “Mais que Futsal”,
realizado pela cooperativa Sicoob Integração. A iniciativa do Dia de Cooperar
foi desenvolvida na Escola Municipal Francisco Pedroso da Silva, onde mais de
60 crianças participaram de um campeonato de futsal, com direito a medalhas
e premiações.
Todas as crianças foram presenteadas com o copo Sicoob e medalhas. Os vencedores ganharam R$ 50,00 na conta poupança Sicoob, motivando-os a poupar.
Os pais também receberam atenção especial e participaram da palestra
“Educação Financeira”, com sorteios de livros e tablet.
Ao final, muito picolé, algodão doce e pipoca para todos.

Os voluntários das agências dos municípios de
Aripuanã, Juara, Colniza e Cotriguaçu construíram
e revitalizaram hortas com o objetivo de incentivar a sustentabilidade e promover a educação
ambiental.
Desta forma, quase 7 mil alunos aprendem
desde cedo a ter responsabilidade para cuidar
das plantas, ter uma alimentação com hortaliças
de qualidade e livres de agrotóxicos, assegurando
uma vida saudável e promovendo o bem-estar de
todos.

Somos Velhos
Amigos
O projeto teve por objetivo a interação com
os assistidos da Casa dos Idosos do município de
Juruena, com a participação mais ativa e promovendo uma melhor qualidade de vida e lazer a eles.
Os voluntários realizaram atividades recreativas, palestras sobre saúde do idoso e mutirão da
saúde com a participação de médicos e enfermeiros
locais, com direito a lanche e cinema.
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SICOOB PRIMAVERA

SICOOB UNIÃO PANTANEIRA

Primavera do Leste

40

Várzea Grande

Dia de Multiplicar Alegria

Doação Solidária

Mais de 200 crianças, da cidade de Campo Verde, curtiram um dia especial proporcionado pela iniciativa dos voluntários da cooperativa Sicoob Primavera.
Através de uma parceria com a prefeitura e o comércio local, teve distribuição de
brinquedos, muitas brincadeiras e lanche.
A festa contou com a apresentação do Grupo de Danças Gaúchas da Cidade
de Campo Verde, comandada pelo Nilo que animou ainda mais a garotada.
O projeto foi idealizado com o objetivo de propor ações para tornar o mundo
melhor e mostrar o compromisso da cooperativa na busca por mais justiça e
igualdade. Foi um dia muito divertido para todos.

A ação do “Dia C” da Cooperativa de Crédito
Sicoob União Pantaneira contou com a participação de 15 voluntários, realizada na Casas
Caminho Redentor, em Cuiabá. A entidade filantrópica atende 60 pessoas, entre jovens e adultos,
portadores de necessidade especiais.
A proposta foi a de fortalecer o compromisso
da Sicoob União Pantaneira com a comunidade.
Com o empenho de cooperados e funcionários, a
Cooperativa atingiu seu objetivo com doação de
fraldas, fraldas geriátricas e mucilon. A iniciativa
proporcionou amparo, bem-estar e um pouco de
tranquilidade para os gestores da instituição. Os
voluntários acreditam que doar é um ato de amor, e
a gratificação é toda deles.
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SICREDI ARAXINGU
Canarana

Canarana

s voluntários das agências da cooperativa de crédito Sicredi Araxingu,
realizaram ações que atenderam diversos públicos. O Dia C fez a diferença para muitas pessoas atendidas.

“Mãos no Parque” - Mais de 100 voluntários
colocaram literalmente as “Mãos no Parque” e
construíram o meio-fio em volta do parquinho, dos
brinquedos e muretas, reformaram a casinha das
crianças, trocaram a areia e limparam toda a praça
central da cidade.

Confresa

Gaúcha do Norte

O

Arraia dos APAExonados - Em parceria com a APAE foi realizado uma festa
junina que mexeu com a cidade. Teve apresentação dos grupos de festrilhas,
show com Felipe Moura, correio elegante, comidas típicas e o sorteio de uma
poupança no valor de R$ 500,00.

Cooperação e Integração - Os alunos da APAE
foram à sede da Cooperativa e curtiram uma sessão
de cinema, lanche, brindes e a doação de um projetor (data show) para a entidade.

Água Boa

Nova Xavantina

Hospital do Amor - O leilão “Direito de Viver”, em benefício ao Hospital do Amor,
contou com os voluntários da cooperativa Sicredi Araxingú, que ficaram responsáveis pelo caixa e outras atividades.

Cooperar - Um momento especial para as crianças da Pastoral realizado em parceria com a comunidade, com brinquedos, brincadeiras e lanche para
mais de 200 crianças.

Santa Cruz do Xingu

“Me Poupe!” - Os alunos do Colégio Santa Cruz
receberam orientação de como identificar as melhores escolhas de seus objetivos para uma vida financeira saudável e sustentável.

São José do Xingu

Semana do Brincar - Em parceria com a Pastoral
da Criança, atenderam mais de 100 crianças, com
pesagem individual, brincadeiras, entrega de brindes e lanche.

Cinema Sicredi - Exibição de um filme no meio da
rua, a céu aberto, onde montaram um telão, aparelhagem de som e cadeiras em modelo de plateia.

Educação Financeira Infantil - As crianças do 2º
ano, da educação infantil da escola Maria Marlene
de Moraes, aprenderam a importância de saber
lidar com suas economias desde cedo. Elas ainda
conheceram a agência, fizeram um lanche e ganharam brindes.

Barra do Garças

Querência

Vila Rica

Alto Boa Vista

“Doar, também é Cooperar!” - Foram arrecadados
500 kg de alimentos não perecíveis, 1 geladeira, 1
fogão industrial, 1 liquidificador, 1 multiprocessador, 1 micro-ondas, diversas panelas e vários produtos de limpeza. As doações foram para os alunos
e familiares atendidos pela Apae.

Ribeirão Cascalheira

Pedalada do Cooperativismo - A Pedalada “Juntos
por Querência” contou com a participação de mais
de 600 pessoas. Teve música, teatro, dicas de qualidade de vida e sorteio de seis bicicletas.

Educação Financeira - Levaram conhecimento aos
jovens, para que tenham habilidade com as finanças e consequentemente para formar consumidores conscientes e com sabedoria.

Bom Jesus do Araguaia

Felicidade é Brincar Juntos - A Creche Municipal,
que atende mais de 150 crianças, foi palco do Dia C.
Teve brincadeiras, danças, músicas, apresentação da
boneca Lili e momento maquiagem para as meninas.

Cocalinho

Unidos para a Cooperação - Doação de cestas básicas para famílias carentes, com o apoio da Policia
Militar.
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SICREDI CELEIRO DO MT
Sorriso

O

que não faltaram foram sorrisos para comemorar o Dia C nas agências
da cooperativa Sicredi Celeiro. Os voluntários realizaram ações que
beneficiaram inúmeras pessoas.

Sorriso

Educação Financeira para Crianças - A ação feita
em conjunto pelos voluntários das Agências de
Sorriso, Sorriso Leste e Sorriso Blumenau, beneficiou mais de 100 crianças e adolescentes atendidas
no Lar São Francisco. Teve ainda lazer, lanche, brindes e até banho de piscina.

Sorriso - Boa Esperança

Caminhada & Pedalada - Os voluntários realizaram
a 1ª Caminhada e a Pedalada com o propósito de
fomentar a atividade física em prol de melhor qualidade de vida para a comunidade. Mais de 120 pessoas participaram.

Feliz Natal

Cooperando com a Vida - Os voluntários andaram 120 quilômetros para realizar a ação do Dia C e foram até o Hemocentro de Sinop, para doação de sangue.
Teve ainda a doação de cabelo para confecção de perucas.

Sinop

Cooperando com a Vida - A intenção de salvar vidas
contagiou as equipes das Agências de Sinop com a
ação de doação de sangue.

Cláudia

Inclusão Social através da Educação Financeira A ação atendeu mais de 200 crianças e 100 adultos
na Escola Municipal Senador Vicente Emílio Vuolo.
Teve programação com palestras, sorteio de brindes, coquetel, e enquanto os papais estudavam, as
crianças se divertiam no cinema montado na agência, com direito a pipoca.

Santa Carmem

2ª Pedalada da Solidariedade - Mais de 100 pessoas participaram da pedalada e doaram 118 Kg de
alimentos, que foram entregues às famílias carentes do município.

Nova Ubiratã

Educação Financeira Infantil - A ação foi realizada
com alunos da Escola Municipal Tancredo Neves,
da cidade de Nova Ubiratã, e da Escola Municipal
do Distrito de Água Limpa. Os alunos aprenderam
sobre consumo consciente, equilíbrio financeiro e
valores individuais.
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SICREDI NOROESTE MT/AC
Araputanga

A

Envelhecendo com mais Amor - Os assistidos pelo
Lar de idosos Irmã Afonsina de Pontes e Lacerda
tiveram um dia divertido com muita dança, carinho,
histórias e a doação de mais de mil fraldas.

Araputanga

Conquista D’Oeste

Alimentos e Agasalhos - Arrecadaram, junto à
comunidade e parceiros, cestas básicas, roupas e
calçados, beneficiando diretamente mais de 200
pessoas.
Doe Sangue, Doe Vida - Em parceria com a Secre
taria Municipal de Saúde de Araputanga e a UCT
- Hospital Regional de Cáceres, foi realizada uma
campanha para doação e coleta de sangue.

Nova Lacerda

1º Bingão Solidário - O bingo teve prêmios como
armário de cozinha, guarda-roupa, tanquinho de
lavar roupas, fruteiras, fogão, mesa e bicicleta. O
resultado foi a arrecadação de 154 cestas básicas.

Reserva do Cabaçal

Doe Agasalhos! Ajude Quem Mais Precisa - Arreca
daram agasalhos para atender as pessoas carentes no período do frio e contaram com a parceria do
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

Vila Bela da Santíssima Trindade

Dia de se Alegrar com a Terceira Idade - Os idosos,
atendidos pelo Centro de Referência da Assistência
Social, tiveram um dia especial, com cantigas, bingo,
brindes e muitos abraços.

Vale de São Domingos

Escolinha do Ponim - Contribuíram com a alimentação e o trabalho na cozinha durante o torneio de
futsal entre as crianças e adolescentes, promovendo a inclusão e desenvolvimento social através
do esporte.

46

Pontes e Lacerda

solidariedade foi grande entre os voluntários da Sicredi Noroeste. Para realizar as
ações do Dia de Cooperar, fizeram parcerias e com
muita disposição atenderam inúmeras pessoas.

Dia de Cooperar 2018

Juntos pelo Bem - Em parceria com o Centro de
Referência de Assistência Social e o Conselho
Tutelar, mais de 1.300 peças de roupas e acessórios, foram doadas aos moradores carentes do
município.

Jauru

Projeto Asilo - Restauraram as cercas do Asilo dos
Idosos danificadas pelo tempo e cortaram a grama.
A comemoração foi com um belo café da manhã e
muito carinho.

São José dos Quatro Marcos

Oficina do Futuro - Palestra sobre educação financeira, promoção do cooperativismo, seus pilares
e princípios, com os estudantes da Faculdade de
Quatro Marcos.

Salto do Céu

Natal Solidário - Arrecadação e distribuição de mais
de 500 brinquedos às crianças carentes da cidade,
proporcionando um Natal mais feliz.

Lambari D’Oeste

Livros literários - A equipe coletou mais de 80 livros
junto à comunidade, que foram doados à biblioteca da
Escola Estadual Padre José de Anchieta. Realizaram
também uma roda de leitura com 70 alunos.

Rio Branco

Uma Tarde Feliz - As crianças, do Bairro Vila Maria,
ganharam uma tarde feliz com pega-pega, pula
corda, pula-pula, teatro e muito lanche.
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SICREDI NORTE MT/PA
Colíder

Nova Canaã do Norte

Doação de Sangue - Os voluntários doaram sangue
e mobilizaram outros doadores a fazerem o mesmo.

O

Dia C da Sicredi Norte foi recheado de
boas ações nos municípios de atuação da
cooperativa. Os voluntários contribuíram para uma
vida melhor das pessoas atendidas com as iniciativas.

Colíder

Doação de Sangue - Os colaboradores, juntamente
com associados voluntários, doaram sangue no
hemocentro da cidade.
Bombeiros do Futuro - Cinema no auditório da cooperativa para os meninos e meninas que participam do projeto do Corpo de Bombeiros da cidade
“Bombeiros do Futuro”.
Música e Ciência - Dois projetos foram desenvolvidos na Escola Municipal Alzira Maria: doação de
banquetas e um computador para o projeto Prin’art
e uma TV 32 polegadas, para o Laboratório de
Ciência na Escola.

Peixoto de Azevedo

Arrecadação de Alimentos - Doação de 120 cestas
básicas distribuídas para o Lar do Idoso, APAE,
Centro de Recuperação e famílias carentes no
município.
Festa Junina - Em parceria com a Escola Municipal
Cecilia Meireles, os voluntários ajudaram na organização, decoração, e entrega de comidas e bebidas,
cuidaram da copa e cozinha. Depois, ainda montaram uma ‘’barraca de fotos’’ com o tema do Dia C.

Matupá

Gincana com a Cufa - Em parceria com a Central
Única das favelas, foi realizado um amistoso de
futebol, com mais de 150 crianças. Teve ainda brincadeiras, lanche, medalhas, bolas de futebol e distribuição de 150 mudas doadas pela Cooperativa
dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (Coogavepe).

Nova Guarita

Feira da Saúde - A ação atendeu mais de 500 pessoas, com orientação sobre saúde, alimentação,
água, luz solar e exercícios físicos, com a participação de 130 voluntários. Um time que contou com a
parceria da Prefeitura, Igreja Adventista do Sétimo
Dia e profissionais liberais.

Novo Mundo

Festa Junina - A festa junina contou com a participação de mais de 1.200 pessoas e a arrecadação foi
para as escolas municipais visando preservar a cultura na cidade.

Itaúba

Semana do Excepcional - Palestras sobre a melhor
forma de inclusão de pessoas portadora de necessidades especiais.

Guarantã do Norte

Leilão do Hospital do Câncer - Os voluntários contribuíram na cozinha, no bar e como garçons. A ação
contou com o reforço do Movimento Mulheres e do
Comitê Mulher, grupos articulados pelo Sicredi.

Terra Nova do Norte

Gincana com Crianças - Em parceria com o projeto estadual Criança Feliz, foi proporcionado a mais
de 150 crianças o “Momento de Leitura”. Levaram
livros, lanche, fizeram palestra sobre educação
financeira e um kit escolar, com cofrinho Poupedi.

Carlinda

Educação Financeira para Terceira Idade - Mais de
80 idosos do Clube da Terceira Idade participaram
da palestra sobre educação financeira. Teve brindes
e um animado baile.

Nova Santa Helena

Contribuir com Jovens e Idosos - Baile Junino dos Idosos, em parceria com a
Prefeitura, com doações para o Projeto Luz do Amanhã, desenvolvido pela
Polícia Militar.

Paranaíta

Festa Junina com a Criançada - A ação foi uma alegria para mais de 150 crianças. Teve brincadeiras, distribuição de presentes e lanche. As crianças também
pintaram ilustrações ligadas ao ato de cooperar, que foram expostas na agência.
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SICREDI OURO VERDE MT
Lucas do Rio Verde

Nova Mutum

Cuiabá

Poupe e Realize - Palestras para as crianças da Escola Municipal Quintino
Ferreira onde foi mostrada a importância de poupar para alcançar seus objetivos. Foi construída ainda uma horta.
Atletas do Rei - A ação contínua é uma parceria com o projeto já existente
‘Atletas do Rei’, onde crianças e adolescentes carentes praticam o jiu-jitsu.
Durante o ano todo é feito acompanhamento psicológico, odontológico, e de
educação financeira com os pais. No Dia C, tiveram histórias compartilhadas,
café da manhã e entrega dos quimonos.
Criança Feliz - Crianças da região da grande Morada da Serra receberam carinho
dos voluntários, se divertiram e se deliciaram com cachorro quente e geladinho.
MT Mamma Amigos do Peito - Teve café da manhã
para as assistidas, maquiagens, fotografias, doação
de cabelo para fabricação de perucas, show ao vivo
e sorteio de brindes.
Escolinha de Futebol - A ação foi desenvolvida
com os alunos que participam do projeto social do
Batalhão da Policia Militar Escolinha de Futebol. No
Dia C foi realizada gincana para promover o cooperativismo e servido café da manhã.

Lucas do Rio Verde

Mutirão do Cooperativismo - Em parceria com
a Prefeitura Municipal, teve plantio de mais de
80 mudas de árvores na avenida principal, cortes
de cabelos, confecção de RG, orientação jurídica,
cursos de automaquiagem e exames.

Dia C de Criança - As crianças atendidas no
Centro Educacional Marton Lucca – CAICA –
receberam roupas, sapatos, livros e uma sessão
de ‘cinema’, com pipoca e lanche.

Itanhangá

Cooperando com a Comunidade - Foram pintadas
6 faixas de pedestre próximo a Escola Municipal
Paulo Freire, com o objetivo de conscientizar sobre
o trânsito seguro.

Ipiranga do Norte

Cooperando com a Educação - Foi feita a coleta
seletiva do lixo, em alguns pontos da cidade. Os
materiais recicláveis serão utilizados pelos alunos
da educação financeira em trabalhos desenvolvidos
ao longo do ano.

Santa Rita do Trivelato

Mutirão da Cooperação - Um mutirão com vários
parceiros, proporcionou momentos de beleza,
saúde, palestras sobre o Programa Educacional de
Resistência as Drogas e aula de zumba. Teve brinquedos para as crianças, algodão doce e muita
música.

Rosário Oeste

Show de Prêmios - Foram arrecadados e leiloados
150 prêmios, incluindo uma moto zero quilometro, com todo resultado revertido para o Hospital
Municipal Amparo.

São José do Rio Claro

Revitalizando a Praça da Feira dos Produtores
Rurais - A poda das árvores, a grama plantada e
aquisição de bancos tornou o ambiente mais agradável para toda a comunidade.

Tapurah

Era Uma Vez, Duas, Três... não deixe esta História
Acabar - Arrecadaram livros e promoveram um
café da manhã para as crianças, com direito a leitura e doação de livros para a Secretaria Municipal
de Educação.

Diamantino

Arraia Legal da Melhor Idade - Os voluntários das
agências de Diamantino, Novo Diamantino e Alto
Paraguai, promoveram a Festa Junina no Lar São
Roque, que acolhe com carinho, os idosos. Teve café
da manhã, bingo, presentes e boas risadas.

Nobres

Lar dos Idosos - Os voluntários serviram café da
manhã aos idosos, promoveram ações de beleza e
saúde, e deram atenção e amor.
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SICREDI VALE DO CERRADO

SICREDI SUDOESTE MT/PA

Campo Verde

Tangará da Serra

A

A

ção simples que fizeram a diferença na vida
de muitos moradores das cidades onde
a Sicredi Vale do Cerrado está presente. Os
voluntários fizeram diversas ações para o Dia C.

s ações dos voluntários da Sicredi Sudoeste
impactaram na vida de muitos jovens, adultos
e pessoas especiais. O movimento de cooperação foi
forte.

Campo Verde

Tangará da Serra

Planejando o futuro - Filhos dos pequenos produtores da Feria Municipal, que comercializam o que
plantam, passavam o dia em uma sala sem conforto
e aconchego. Os voluntários transformaram essa
realidade e equiparam a sala com ar condicionado,
livros, mesas e cadeiras, pinturas na parede, e todo
material didático para apoia-los na leitura e recreação. O lugar também será usado para palestras de
educação financeira.

Cooperativismo, Cidadania e Educação Financeira
- Palestras em escolas públicas, universidades,
empresas e entidades sociais sobre cooperativismo, cidadania e educação financeira.
Manhã Alegre - Mais de 180 crianças da Escola
Municipal Décio Burali, receberam doações de
roupas, sapatos, agasalhos, material escolar, apresentação de peças teatrais, música e muita diversão,
acompanhada de um delicioso lanche.

Juscimeira

Várzea Grande

Sábado Solidário - Enquanto os pais participavam
dos trabalhos oferecidos pela prefeitura, os voluntários realizaram atividades com as crianças.

Dom Aquino

Revitalização da Fonte Luminosa - A fonte luminosa Professora Rosalina Almeida da Silva Santos
é um dos pontos turísticos da cidade. Por falta de
infraestrutura e manutenção, a fonte não era ligada
há alguns anos e a reforma geral foi motivo de muita
festa para todos os moradores.

Sonho Antigo - Foi feita a reforma do banheiro da Creche
Dona Pequenina. A mão de obra foi fruto do trabalho voluntário dos pais e parentes de alunos. As melhorias do banheiro era um
sonho antigo de todos.

Barra do Bugres

Arraia da APAE - Os voluntários ajudaram na organização, colaboração com a
festa e promoveram sorteio de brindes aos assistidos pela instituição.

Paranatinga

Dia de Cooperar - A ação foi a reforma do banheiro
do Lar dos Idosos, feito através de doações.

Jaciara

Atitudes Simples Movem o Mundo - A ação beneficiou a Associação Social São Lourenço – ASSL –
com a compra de equipamentos médicos e cirúrgicos para o Hospital Municipal de Jaciara.
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SICREDI SUL MT
Rondonópolis

Juntos cooperando para
um Futuro Melhor
As agências da cooperativa de crédito Sicredi Sul realizaram nos municípios onde atuam duas ações contínuas no Programa Dia C: palestras e cursos
sobre Educação Financeira e o Projeto Cooptur.
Estiveram envolvidos nas ações do Dia C mais de 200 voluntários, beneficiando 4 mil pessoas diretamente. Um público bastante eclético vindo de escolas, faculdades, CRAS - Centros de Referência da Assistência Social, Centros de
Convivência, empresas, e sociedade em geral, nos munícipios de atuação da
cooperativa: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Pedra Preta, Itiquira, São
José do Povo, Rondonópolis e Pedra Preta.
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Educação Financeira - o objetivo de mudar a vida financeira e a forma de planejar o futuro das pessoas.
Na ação contínua, os voluntários repassaram dicas importantes para os participantes, como as quatro pílulas para uma vida financeira saudável: Mentalidade,
Organização, Investimentos, Prosperidade.
Projeto Cooptur - idealizado pelo Sicredi Sul MT, foi mais uma ação das atividades do Dia de Cooperar (Dia C 2018).
A ideia é oferecer aos participantes a experiência de conhecer uma instituição
financeira de forma mais aprofundada, dar oportunidade de assistir a palestra
sobre educação financeira e repassar dicas de como empregar melhor o dinheiro
da família.
O projeto é realizado mensalmente voltado para estudantes, universitários,
entidades e empresas.
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SICREDI UNIVALES
Juína

O

s municípios onde a Sicredi Univales está
presente foram beneficiados com ações
realizadas pelos voluntários e que promoveram
mudanças positivas. As iniciativas contaram com
parcerias e muito comprometimento por parte de
todos.

Juína

Cine Juína - Os 60 voluntários da sede administrativa e agências Centro e Módulo 05 se juntaram e
promoveram a ação Cine Juína. Mais de 700 alunos
da rede municipal assistiram ao filme ‘O Touro
Ferdinando’, com direito a pipoca e refrigerante.

Aripuanã

Abuso Sexual é uma Droga, Eu Não Aceito! - Os 25
voluntários mobilizaram 1.500 alunos, de escolas
públicas durante sete meses para alertar sobre o
uso de drogas e o abuso sexual. Teve ainda audiência, caminhada, entrega dos prêmios para os alunos
que participaram do concurso de paródia e redação
e apresentação de teatro.

Brasnorte

Mutirão da Cidadania - Em parceria com a Prefeitura
Municipal, a ação do Dia C proporcionou à comunidade atendimento médico, documentos, carteira do
Idoso, Bolsa Família, cuidados pessoais, recreação
e muito lanche.

Castanheira

Cantinho da Leitura - Em parceria com o grupo
EMAúS (Igreja Católica) e a União de Mocidade
Presbiteriana (Igreja Presbiteriana), foram arrecadados livros infantis que repaginaram a sala de
leitura para as crianças atendidas pelo Centro de
Convivência e Vínculos, mantido pela Secretaria de
Assistência Social do município.
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Cotriguaçu

Mutirão da Cidadania - Os voluntários
realizaram o primeiro Mutirão de Ações Sociais,
em parceria com a Prefeitura Municipal, através das
Secretarias de Assistência Social e Saúde.

Juara

Doando Carinho e Melhorias - Reforma e melhorias
na estrutura da Associação Eurípedes Barsanulfo,
com a doação de freezer, fogão industrial, ventiladores, alimentos e um bazar beneficente.

Juruena

Passeio Ciclístico pela Saúde - Mais de 400 alunos
das escolas municipais participaram do passeio ciclístico na semana da pátria, com apoio da
Maçonaria. A programação contou com palestras
sobre o Dia da Independência, saúde e prática de
esportes.

Nova Bandeirantes

Bora de Bike - O 1º Passeio Ciclístico “Bora de Bike”
contou com a participação de quase 300 pessoas. A
proposta foi alertar para as boas práticas em benefício da saúde.

Tabaporã

Cooperação na Comunidade - Um grande mutirão
envolvendo os voluntários da cooperativas, professores, alunos, pais e comunidade, para realizar um
antigo sonho da Creche Estrelas do Amanhã: a conclusão do parquinho para as crianças atendidas.
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UNICRED MT
Cuiabá

Primavera do Leste

Sinop

Integração com a Comunidade - Crianças da Escola
Municipal de Educação Infantil (EMEI) Tempo de
Infância, contaram com uma tarde de recreação feita pelos voluntários, com brincadeiras, pintura, pula-pula e escorregador, além de picolés e
cachorro quente. Teve ainda palhaço, brinquedos e
doces.

Sorriso

Sala de Leitura - O Lar São Francisco de Assis, que
atende crianças carentes, recebeu a doação de uma
sala de leitura. O centro social oferece atividades
educativas e culturais às crianças em situação de
risco, entre 7 e 14 anos de idade. A instituição existe
desde 2001, mas ainda não contava com um espaço
para leitura. O ambiente foi planejado e reformado
por meio de doações dos cooperados, assim como
os livros que foram arrecadados.

Nova Mutum

Conscientização dos Cuidados da Saúde - Uma
série de ações de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal foram realizadas com os mais de 400 alunos. Kits também
foram distribuídos.

Pelo Bem ao Próximo - Os voluntários
fizeram uma parceria com o Centro de
Apoio e Combate ao Câncer da cidade e
realizaram uma campanha para arrecadar recursos para o Hospital de Câncer de
Cuiabá, como auxílio no custeio do tratamento de pacientes.

Tangará da Serra

Comunidade Rural - O ‘Dia de Cooperar’ foi
uma atividade educativa com mais de 80 alunos
da Escola Estadual Antônio Hortollani, na comunidade rural Joaquim do Bosch, onde as crianças
aprenderam lições sobre saúde bucal. A Prefeitura
Municipal distribuiu kits de saúde bucal e cabeleireiros trabalharam voluntariamente cortando o cabelo
das crianças e dos adultos. A ação terminou com cachorro
quente, refrigerante e picolés.

Unicred’s Cuiabá

Melhorando a Vida do Próximo - A atividade foi realizada por quatro unidades da Unicred MT: a sede, a Uniexpresso, a de Várzea Grande e Jardim Cuiabá.
O Dia C proporcionou as crianças atendidas pelo projeto Padre Firmo, muitas
brincadeiras, presentes e cachorro quente, suco e achocolatado. Algumas famílias do projeto também receberam filtros de barro, com o objetivo de melhorar
a qualidade da água consumida pelos moradores
Os voluntários das unidades da UNIMED e HSM proporcionaram às crianças do
bairro 1º de março, em Cuiabá, um sábado de lazer, brinquedos, doces, atividades de animação, pintura artística, pintura em papel, piscina de bolinha, pula
-pula e lanches.

Lucas do Rio Verde

Coleta Ecológica - Foram coletados e descartados de forma adequada, pilhas, baterias de celular e
pequenos eletrônicos usados.

Rondonópolis

Ação de Cidadania - Os alunos atendidos pela APAE
receberam a ação dos voluntários, que distribuíram
lanches e realizaram uma palestra educativa sobre
trânsito em parceira com a Prefeitura, através da
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.
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UNICOTTON

UNIMED ARAGUAIA

Primavera do Leste

Barra do Garças

Cooperação com Ação
é a Solução

Amigos do Asilo

Os 47 voluntários da Cooperativa de Produtores de Algodão – UNICOTTON
– contribuíram para melhorar a vida de mais de 150 crianças atendidas pela
Instituição Dom Bosco, da cidade de Primavera do Leste.
Com o propósito de disponibilizar materiais para o desenvolvimento e interação com a comunidade, os voluntários doaram uma mesa de pingue-pongue,
250 pratos de plástico e 250 copos de plásticos para as refeições. Para tornar o
Dia C ainda mais gostoso, foram distribuídos picolés para a criançada e muitas
brincadeiras.
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A Unimed Araguaia reuniu 250 voluntários
e realizou uma grande campanha em benefício do
Lar da Providência, que acolhe 75 idosos, cuidados
carinhosamente pelas Irmãs Beneditinas da Divina
Providência.
A cooperativa promoveu uma verdadeira força
tarefa e promoveu a ação do Dia C com uma equipe
comprometida com o bem do próximo, que saiu às
ruas para arrecadar dinheiro, brindes, patrocínios,
além de realizar almoço beneficente e parcerias
com mídias locais.
Com a chegada dos voluntários, que começaram
a festa servindo café da manhã, a alegria dos idosos
residentes no abrigo na cidade de Aragarças foi contagiante. A integração e alegria continuaram com uma apresentação musical, além de muita dança no salão
da instituição, e de várias atividades recreativas.
Não faltaram doações de fraldas geriátricas, além de kits de higiene pessoal.
O sentimento dos voluntários foi de que o Dia de Cooperar proporcionou
momentos de alegria aos idosos que realmente necessitam de carinho, mas o
retorno do bem é certo também, e concluíram que “é possível transformar a
vida das pessoas por meio de ações que envolvam afeto, sensibilidade, empatia e respeito”.
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UNIMED CÁCERES

UNIMED CUIABÁ 

Cáceres

Cuiabá

A Arte como Ferramenta para
Desenvolver a Autoestima
Os 50 voluntários da Unimed Cáceres realizaram uma ação pensando nas crianças que vivem
em situação de risco em comunidades carentes.
Para isso, fizeram parceria com a Rede Cidadã da
Polícia Militar e juntos ministraram aulas de pinturas, teatro e violão para as crianças.
Com as atividades despertaram através da arte
a imaginação criadora, a expressão da afetividade,
socialização, relações emocionais e os aspectos
psicomotores, de forma lúdica, visando elevar a
autoestima e a autonomia dos participantes mirins.
Os funcionários da cooperativa acreditam que a
criança precisa vivenciar situações que estimulem e
despertem ainda mais a sua curiosidade, para que
possa revelar as suas características, suas dificuldades, seus sentimentos, seus talentos e expressões próprias.
Além das dinâmicas, os voluntários também ofereceram lanche, brincadeira
recreativa e apresentação dos resultados das aulas de música, teatros e exposição dos trabalhos confeccionados pelas crianças.
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Vida em Movimento
Saúde, beleza e música. Foi desta forma que o ProUnim – Programa de Ação
Social da Unimed Cuiabá – proporcionou alegria e bem-estar aos moradores
do Bairro Coophamil com o “Dia C – Vida em Movimento”.
A ação contou com participação de um grupo de mais de 100 voluntários,
formado por colaboradores, cooperados, seus familiares, amigos e parceiros.
Essa equipe proporcionou ao público de mais de 500 pessoas, em sua maioria idosos, atendimentos médico e odontológico, massagem, manicure, maquiagem, design de sobrancelhas, corte de cabelo, distribuição de mudas, brindes e
muito lanche saudável.
A animação ficou por conta da banda ReAnimados, formada por médicos da
Unimed Cuiabá.
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UNIMED NORTE

UNIMED VALE DO SEPOTUBA

Sinop
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Tangará da Serra

Doe Vida, Doe Sangue

Plantando o Futuro

A iniciativa dos 25 voluntários da Unimed Norte foi a de incentivar a sociedade a praticar a doação de sangue e, assim, compartilhar vida. O Programa Doe
Vida, Doe Sangue é realizado em parceria com o Banco de Sangue Municipal
Público e contou com a participação dos médicos cooperados, colaboradores e
sociedade.
Com a ação do Dia de Cooperar, 76 pessoas compareceram na Unidade de
Coleta e Transfusão (UCT), sendo coletadas 58 bolsas de sangue, um número
bem maior do que a média de atendimento, que é de 25 pessoas diariamente.
A equipe da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Sinop aprovou
a iniciativa, ressaltando que contribui com o aumento do estoque de sangue,
incentiva as pessoas a doarem e fidelizam os doadores.

Os 130 voluntários da cooperativa Unimed Vale
do Sepotuba alinharam a ação contínua realizada
no Dia C com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS – preservando a vida terrestre.
O projeto “Plantando o Futuro” começou em
2017 e acolheu uma área de 2.393m² na Estação
de Tratamento de Água, reflorestada com mudas
nativas plantadas pelos cooperados e colaboradores, que serão cuidadas por 05 anos, até que o meio
ambiente assuma a função.
Em 2018, deram continuidade ao projeto e
fizeram a limpeza das nascentes que contribuem
com a formação dos reservatórios de abastecimento do Município de Tangará da Serra, além do
plantio eólico com a utilização de balões ecológicos carregados de sementes de plantas nativas
da região.
Além disso, foi construída uma usina solar fotovoltaica, composta de 385 módulos de 330 Wp, tornando autossuficiente a geração de energia elétrica
consumida pela cooperativa, desonerando assim a
geração hidrelétrica de energia do município em um
potencial de 15.400 kWh/mês.
O investimento realizado também vem de
encontro com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, visto que, cada kWh/mês deixa de
emitir 0,080 kg de CO2, que corresponde a 1,232
toneladas/mês, totalizando 14,784 toneladas/
ano, contribuindo para redução do efeito estufa e
incentivando o consumo de energia limpa e renovável.
Os voluntários acreditam que alcançaram o objetivo de conscientizar os colaboradores e cooperados
da instituição sobre a importância da Preservação
do Meio Ambiente, sobretudo, implantar a cultura
de educação ambiental.
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MENSAGEM d0 Superintendente

COOPERATIVAS PARTICIPANTES

M

uitas cooperativas já estão identificando as oportunidades de atuarem
junto às comunidades onde estão inseridas e se comprometerem com
as transformações necessárias para cada situação. Isso acontece quando todos
os entes, as entidades e as pessoas, entendem o problema e passam a perceber
que a cooperação é uma forma de superar os problemas.
Detectamos muitos exemplos com essa percepção, nas ações do Dia C realizadas pelas cooperativas de Mato Grosso. Percebemos que as pessoas estão
se comprometendo, não só com ações momentâneas, mas que têm desdobramento e estão pensando no futuro, deixando um legado para a sociedade.
E a política do Sistema OCB de Mato Grosso é a de não nos envolvermos diretamente em uma ação, mas estimular o máximo possível, por todos os municípios onde atuam nossas cooperativas. Isso tem crescido o voluntariado ano a
ano e fica claro quando analisamos os números do Dia C em Mato Grosso, onde
mais de 300 mil pessoas foram beneficiadas, nos últimos seis anos, e já
chegamos a mais de 60% dos municípios. Isso é relevante.
Pretendemos continuar com a política de não concentrar uma
ação na grande Cuiabá; e que vem dando certo. Percebemos,
claramente, que os voluntários do Dia de Cooperar em Mato
Grosso, estão se dando conta que precisam olhar, de
fato, para sustentabilidade das localidades onde eles
vivem. E a cooperativa é um grande veículo para
isso, pela sua própria natureza, intrínseca, de ter
que se preocupar com todos e não apenas individualmente.
Adair Mazzotti
Superintendente do Sistema OCB/MT

SISTEMA OCB/MT

Sindicato e Organização das
Cooperativas Brasileiras no
Estado de Mato Grosso
Rua 02, quadra 04, lote 03, setor A
- Centro Político Administrativo
- CPA, Cuiabá, CEP 78.049-050
(65) 3648-2400

CEPEL

Cooperativa Educacional
de Pontes e Lacerda
Av. Jose Martins Monteiro, N 1256
(ao lado da Igreja Adventista)
Centro, Pontes e Lacerda,
CEP 78.250-000
(65) 3266-5633

COABRA

Cooperativa Agro Industrial
do Centro Oeste do Brasil
Av. Historiador Rubens de
Mendonça - Ed. American Business
Center, N 2254 - Sala 205 Bosque
da Saúde, Cuiabá, CEP 78.050-000
(65) 2128-3500

COACEN
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Cooperativa dos Garimpeiros
do Vale do Rio Peixoto
Rua Lauro Leite, N 31 Centro, Peixoto
de Azevedo, CEP 78.530-000
(66) 3575-3096

COOMPLEMENTAR

Cooperativa Agropecuária do
Oeste Mato Grosso LTDA
Av. Sebastiao Francisco de Almeida,
N 45, Cx Postal 02 São Sebastiao,
Araputanga, CEP 78.260-000
(65) 3261-5300

COOPSERV S

COOMSER

COOTRAM

Cooperativa de Trabalho e
Serviços de Rondonópolis
Rua Pedro Guimaraes, N 1350 Lot
Cellos, Rondonópolis,
CEP 78.720-088 • (66) 3423-6698

COOMUSERV

Cooperativa Mutuense de Trabalho
Rua das Sibipirunas, Nº 679 W
Parque do Sol, Nova Mutum,
CEP 78.450-000 • (65) 3308-1685

COOPERFRENTE

COMAJUL

COOPERNOVA

Cooperativa de Profissionais
Atuantes em Consultoria,
Instrutoria e Educação
Rua Pernambuco, N 880 CPA
II, Cuiabá, CEP 78.055-550
(65) 3641-7780 / (65) 3641-4438

Cooperativa Mista Agropecuária
de Juscimeira Ltda.
Rua Dr. Castilho, N 720, Cx
Postal 41 Centro, Juscimeira,
CEP 78.810-000
(66) 3412-1103

Cooperativa Agropecuária
Mista Terra Nova Ltda.
ROD BR-163 KM 987 Industrial ll,
Terra Nova do Norte, CEP 78.505000 • (66) 3534-1421

COOALVE

Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais da Educação
do Município de Sinop
Rua dos Cajueiros, N 60 Cx.
Postal 149 Setor Industrial
Norte, Sinop, CEP 78.550-516
(66) 3515-8058
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COOPNOROESTE

Cooperativa de Prestação
de Serviços Autônomos
Rua 77, número 27, Quadra 21, Setor I
(CPA III), Morada da Serra CPA
III, Cuiabá, CEP 78.058-032
(65) 2127-1040

Cooperativa Agropecuária e
Industrial Celeiro do Norte
Rod. MT 242, KM 01, N. 840,
Cx Postal 1003, Margem a
Direita Loteamento Valo,
Sorriso, CEP 78.890-900
(66) 3907-6400

Cooperativa Agrícola
Lucas Rio Verde Ltda.
Av. Emerson Valcanaia, N 46 N Cx.
Postal 302 Setor Industrial, Lucas
do Rio Verde, CEP 78.455-000
(65) 3549-9500
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COOGAVEPE

COOPERSINO

Cooperativa de Trabalho dos
Prestadores de Serviços
Av. Adolino Bedin, N 664 Jardim das
Américas, Sorriso, CEP 78.890-000
(66) 3544-3937
Cooperativa de Transportadores
de Nova Mutum
Av dos Tuiuius N. 106 S - Sala 01,
Caixa Postal 26 Hilda Strenger
Ribeiro, Nova Mutum,
CEP 78.450-000 • (65) 3308-2203

COOTRANSVERDE

Cooperativa de Transporte
de Lucas do Rio Verde
Av. da Produção, N 1400 W
Bandeirantes, Lucas do Rio Verde,
CEP 78.455-000 • (65) 3549-3331

EDULUC

Cooperativa de Trabalho dos
Professores e Profissionais da
Educação de Lucas do Rio Verde
Rua Itapiranga, N 250 E Centro,
Lucas do Rio Verde, CEP 78.455-000
(65) 3549-1596

PRIMACREDI

Cooperativa de Credito Rural
de Primavera do Leste
Rua Blumenau, N 325 Centro,
Primavera do Leste, CEP 78.850-000
(65) 3498-0500

SICOOB CREDIP

Cooperativa de Credito de Livre
Admissão do Centro Sul Rondoniense
Filial Aripuanã: Rua Freijo, N. 58
Distrito Conselvan CEP 78.325-000
Filial Colniza: Av. Dois Mil
Centro CEP 78.335-000
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Filial Cotriguaçu: Av. Tamburello, N.
07, Sala 01 Centro CEP 78.330-000
Filial Juara: Av. Ayrton Senna, N. 144
S Setor Industrial CEP 78.575-000
Filial Juruena: Av. 24 de Setembro,
N. 244 Centro CEP 78.340-000

SICOOB INTEGRAÇÃO

Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão União e Negócios
Av. Carmindo de campos, Jd.
Califórnia, Cuiabá, CEP 78.070-395
(65)3055-0101

SICOOB PRIMAVERA

Cooperativa de Credito de
Livre Admissão do Médio
Leste de Mato Grosso
Rua Piracicaba, N 763 Centro,
Primavera do Leste, CEP 78.850-000
(66) 3498-3969

SICOOB UNIÃO PANTANEIRO

Cooperativa de Credito, de Poupança
e Investimento do Estado de Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul
Rua J, nº 6 - Residencial Concadoro
Araes, Cuiabá, CEP 78.005-810
(65) 3901-7030

SICREDI ARAXINGU

Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados
do Araguaia e Xingu
Av. Paraná, 168, Cx Postal 16 Centro - Canarana, CEP 78.640-000
(66) 3478-1999

SICREDI CELEIRO DO MT

Cooperativa de Credito, Poupança
e Investimento Sorriso
Av. Natalino Joao Brescasin, N 124
Centro, Sorriso, CEP 78.890-000
(66) 3545-5250

SICREDI NOROESTE MT E ACRE

Cooperativa de Credito, Poupança
e Investimento de Associados do
Noroeste de Mato Grosso e Acre
Av. Castelo Branco, N 194 Cx. Postal
12 Centro, Araputanga,
CEP 78.260-000 • (65) 3261-1615
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SICREDI NORTE MT/PA

Cooperativa de Credito de Livre
Admissão de Associados do
Norte Mato-Grossense
Av Trancredo Neves, N 586
- 1 Andar Setor Sul Centro,
Colíder, CEP 78.500-000
(66) 3541-2641

SICREDI OURO VERDE

Cooperativa de Credito,
Poupança e Investimento Ouro
Verde do Mato Grosso
Av. Mato Grosso, Nº 1.157
Cidade Nova, Lucas do Rio
Verde, CEP 78.455-000
(65) 3549-9400

SICREDI SUDOESTE MT/PA

Cooperativa de Credito, Poupança e
Investimento do Sudoeste MT/PA
Rua Neftes de Carvalho, N. 489-S
Jardim Duas Pontes, Tangará
da Serra, CEP 78.300-000
(65) 3311-7217

SICREDI SUL MT

Cooperativa de Credito, Poupança e
Investimento do Sul de Mato Grosso
Rua Fernando Correa da
Costa, N° 1.100 Vila Aurora lll,
Rondonópolis, CEP 78.740-150
(66) 3410-1600

SICREDI UNIVALES

Cooperativa de Credito de
Livre Admissão de Associados
do Vale do Juruena
Avenida Mato Grosso, nº 690N
Modulo I, Juína, CEP 78.320-000
(66) 3566-7930

SICREDI VALE DO CERRADO

Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados
do Vale do Cerrado
Av. Brasil, 189 - Campo
Verde, CEP 78.840-000
(66) 3419-2881/ 3419-4955

UNICOTTON

Cooperativa de Produtores
de Algodão
Rua C, 315 ,Quadra 11, Lote 11,
Cx Postal 163 Distrito Industrial,
Primavera do Leste, CEP 78.850-000
(66) 3500-1400

UNICRED MATO GROSSO

Cooperativa de Credito dos
Médicos, Profissionais da Saúde
e Empresários de Mato Grosso
Rua Barão de Melgaço, N 2754,
15 Andar - Ed. Work Tower Centro
Sul, Cuiabá, CEP 78.020-800
(65) 3314-4700

UNIMED ARAGUAIA

Unimed Barra do Garças
Cooperativa de Trabalho Medico
Rua Xavante, 459, Anexo Club
Peixinho Setor Sul II, Barra do
Garças, CEP 78.600-000
(66) 3402 2440

A empresa cooperativa é um organismo
vivo, é uma sociedade de pessoas
em uma comunidade cujo suporte é
a solidariedade e a consciência desta
solidariedade é a força propulsora que
devemos confiar.
Padre Don José María Arizmendiarrieta,
Fundador do Complexo Mondragon – Espanha

UNIMED CÁCERES

Unimed Cáceres Cooperativa
de Trabalho Medico
Rua Coronel Jose Dulce, N 458
Centro, Cáceres, CEP 78.200-000
(65) 3211-1200

UNIMED CUIABÁ

Unimed Cuiabá Cooperativa
de Trabalho Medico
Rua Barão de Melgaço, N 2713
Porto, Cuiabá, CEP 78.020-800
(65) 3612-3495

UNIMED NORTE

Unimed Norte Mato Grosso
Cooperativa de Trabalho Medico
Rua das Nogueiras, N 583 Centro,
Sinop, CEP 78.550-226
(66) 3511-7000

UNIMED VALE DO SEPOTUBA

Unimed Vale do Sepotuba
Cooperativa de Trabalho Medico
Rua Jose Corsino, N 486 W Centro,
Tangara da Serra, CEP 78.300-000
(65) 3339-1000
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