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EXPEDIENTE

O trabalho do Sistema Cooperativista Baiano em 
relação à Promoção Social, um dos pilares do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop), foi desenvolvido conforme programado e 
com resultados muito proveitosos em 2021, mesmo 
sendo um ano atípico por conta da continuidade da 
pandemia da COVID-19. Fizemos a maioria dos nossos 
eventos no formato on-line, mas a produtividade deles 
foi muito melhor, em se tratando de economicidade e 
mobilidade.

O programa Dia C – Dia de Cooperar, uma ação 
nacional do cooperativismo que o Sistema Oceb 
coordena aqui na Bahia, teve ampla participação 
das cooperativas e dos voluntários, sejam emprega-
dos, dirigentes, cooperados ou suas famílias, dando 
um grande exemplo da força da coletividade. Com o 
lema “Atitudes Simples Movem o Mundo”, as pessoas 
se empenharam para a realização de diversas ações 
solidárias do Dia C, reunindo mais de 2.700 voluntá-
rios e atingindo 29.508 beneficiários, minimizando os 
efeitos da pandemia na vida das pessoas que são mais 
impactadas. Todos que participaram dessa corrente 
do bem partilharam do “Interesse pela comunidade”, 
um dos princípios do cooperativismo.

Foi com esse engajamento de manter o compromisso 
social de ajudar as comunidades, formadas por pessoas 
que precisam e merecem ter mais qualidade de vida, 
em mais um ano, que o Sistema Oceb, cooperativas 
baianas e parceiros se mobilizaram em prol da Campa-
nha “Coopere com a Vida – Seja doador de órgãos e 
avise a sua família”, desenvolvida pelo Sistema Oceb 
desde 2017, que visa estimular os cidadãos baianos a 
se declararem doadores de órgãos e comunicar a suas 
famílias. 

Com a provocação: “Já se declarou doador de órgãos 
hoje?”, a campanha, por força do cenário de pande-
mia, ganhou as redes sociais, conectando milhares de 
pessoas através desse tema tão relevante e de amor 
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EDITORIAL

ao próximo. Conseguimos mobilizar muitas coope-
rativas e parceiros que, a cada ano, estão mais parti-
cipativos, unindo-se à causa da doação de órgãos. 
Vale ressaltar que a campanha está tomando força 
no Sistema Cooperativo Brasileiro, visto que alguns 
estados já nos solicitaram autorização para utilizar a 
marca para fazerem suas campanhas. Isso nos leva a, 
cada vez mais, nos convencer do quanto essa campa-
nha é importante.

Estamos muito felizes de compartilhar com vocês, 
por meio desta revista, as ações de Promoção Social 
que o Sistema Oceb, suas cooperativas e os parceiros 
promoveram, e aproveito para agradecer a todos que 
contribuíram na realização dessas ações. 

Sigamos juntos desenvolvendo as comunidades 
baianas com a relevante atuação do cooperativismo!

Venham conosco e curtam a leitura das ações realiza-
das nos quatro cantos da nossa Bahia.

Cergio Tecchio 
Presidente do Sistema Oceb
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O ano de 2021 também foi marcado por diversas 
transformações provocadas pela pandemia da COVID-
19, especialmente nas áreas da saúde e da econo-
mia, impactando na vida de milhões de brasileiros. 
Movidas pelo espírito humanitário e pela solidarieda-
de, as cooperativas de todo o Brasil, interligadas pelo 
propósito de transformar a vida das pessoas para a 
construção de um mundo mais justo, equilibrado e 
feliz, intensificaram o seu compromisso social com as 
comunidades onde estão inseridas e realizaram diver-
sas ações para celebrar o Dia de Cooperar – Dia C.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-
vismo no Estado da Bahia (Sescoop/BA) e o Sindica-
to e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia 
(Oceb), organizações que compõem o Sistema Oceb, 
engajaram e conectaram as centenas de cooperati-
vas baianas em prol do bem comum e do comprome-
timento com a causa, a fim de minimizar os impactos 
da crise provocada pela COVID-19 e, através da união, 
fortalecer o movimento que mais cresce no Brasil e no 
mundo por meio de diversas iniciativas. 

Especialmente esse ano, devido ao significativo 
aumento de famílias em situação de vulnerabilidade 
social, em consequência do crescimento desenfrea-
do de desemprego provocado pela pandemia, o Siste-
ma Oceb se uniu à mobilização nacional do Sistema 
OCB com o intuito de estimular as cooperativas a reali-
zarem iniciativas solidárias, principalmente voltadas 
para o combate à fome no país. 

Exercendo o 7º princípio do cooperativismo, o inte-
resse pela comunidade, as cooperativas baianas acei-
taram o direcionamento do Sescoop/BA, apoiado 
pela Oceb, e estenderam suas realizações de promo-
ção social pelo Dia de Cooperar durante todo o ano, 
beneficiando direta e indiretamente 29.508 pessoas, 
comprovando a força do cooperativismo.  

As cooperativas baianas protagonizaram diver-
sas ações individuais e em intercooperação, as quais 
resultaram na arrecadação de toneladas de alimen-
tos, produtos de higiene pessoal e limpeza, materiais 

escolares, brinquedos, roupas, ações lúdicas, contri-
buições financeiras, entre outros. Além disso, muitos 
cooperados e empregados doaram seu tempo e 
apoiaram integralmente realizações de eventos bene-
ficentes organizados por outras instituições solidá-
rias, localizadas nas comunidades onde as cooperati-
vas estão inseridas (uma dessas histórias você pode 
conferir na matéria da Cooproeste, na pág. 23). Mais 
uma vez, as barreiras geográficas foram diminuídas e 
muitos eventos foram realizados e puderam ser acom-
panhados a distância graças à tecnologia. 

Dentre as inúmeras ações, tivemos a live da Cooperati-
va Educacional de Irecê – Coperil em prol das famílias 
de artistas do município, que arrecadou uma tonelada 
de alimentos. Em uma bela ação de intercooperação, 
as cooperativas Sicoob Credcoop, Sicoob Cred Execu-
tivo e Sicoob Crediconquista montaram nas agências 
o “Mercadinho Solidário” para arrecadação e doação 
de alimentos em diversas cidades baianas. Em Santa 
Luz, na Bahia, a cooperativa Ascoob Itapicurú se mobi-
lizou para arrecadar rações para cães e gatos para dois 
abrigos que cuidam de animais abandonados. 

A cooperativa Sicoob Sertão, em Pintadas, montou o 
stand do Mercadinho Solidário em uma praça da cida-
de e arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos, 
beneficiando mais de 250 famílias. No oeste do esta-
do, a Cooperativa Agropecuária do Oeste da Bahia, 
com o projeto “Plantar para Alimentar” – cujo objeti-
vo é doar alimentos para famílias mais atingidas com 
a pandemia –, conseguiu arrecadar 200 cestas básicas. 
Sensibilizados pela ação, os cooperados da Cooperfar-
ms doaram R$ 100 mil do fundo social da cooperativa 
para a campanha. 

Em 2021, um movimento virtual no dia 3 de julho 
coroou a celebração nacional do Dia C. Promovido 
pelo Sistema Oceb juntamente com as cooperativas 
baianas, a iniciativa teve como missão levar a todo 
Brasil, através das redes sociais, postagens com as 
realizações do Dia C, demonstrando o papel essencial 
desenvolvido pelas cooperativas baianas e como elas 
cooperam em ações de promoção social. 

Unidas, cooperativas de toda a Bahia 
intensificaram suas ações para celebrar o 
Dia C e apoiar famílias baianas vítimas das 
chuvas
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Legitimando e reconhecendo todo o empenho das 
cooperativas em cooperar para um mundo mais justo 
através das ações do Dia de Cooperar, o Sistema Oceb 
replicou em sua página no Instagram as postagens 
das ações do Dia C das cooperativas baianas, demons-
trando a grandeza do movimento cooperativista que 
beneficia milhares de pessoas. Certos de que juntos 
somos mais fortes, a cada ano também plantamos 
a semente em várias cidades baianas, para que mais 
voluntários se juntem à nossa causa.  

Nutridos pela solidariedade e empatia, uma corren-
te do bem, formada pelas cooperativas baianas, foi 
criada com a missão de ajudar as regiões da Bahia 
que foram atingidas com as fortes chuvas na última 
semana de dezembro de 2021.  Com o propósito de 
diminuir o sofrimento das famílias acometidas pelos 
temporais, totalizando à época cerca de 50 mil pesso-
as desalojadas, as cooperativas baianas deram um 
show em suas iniciativas de arrecadação e doação de 

alimentos, roupas, dinheiro, entre outros. Para poten-
cializar esse ato de amor ao próximo, o movimento 
nacional cooperativista se engajou na causa e realizou 
centenas de ações que dominaram o Sistema OCB, 
suas organizações estaduais e cooperativas, demons-
trando o poder da cooperação e da solidariedade. 
Todas essas realizações você pode conferir na pág. 59.   

Nas páginas a seguir, acompanhe as lindas iniciati-
vas realizadas pelas cooperativas baianas com todo 
amor e cuidado, mantendo o distanciamento social e 
as medidas de higiene (como o uso de álcool em gel e 
de máscaras), a fim de evitar a propagação da COVID-
19, apesar de todas as dificuldades enfrentadas com a 
pandemia. 

Fechamos o ano com a certeza de missão cumprida 
por termos proporcionado, através de nossas ações 
do Dia C, momentos de alegria e leveza que contribuí-
ram para diminuir os efeitos da pandemia e fortalecer 
o espírito de cooperação. 

Confiamos que 2022 será um ano de muitas transfor-
mações e realizações para o cooperativismo baiano. 
Sigamos cada vez mais juntos e conectados!
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Além de todos os problemas relacionados à saúde, 
a pandemia de coronavírus trouxe dificuldades liga-
das ao isolamento social, à saúde mental e à econo-
mia. A falta de dinheiro é uma das principais causas 
de estresse no mundo e, com tudo acontecendo ao 
mesmo tempo, o número de pessoas com ansiedade, 
baixa autoestima e depressão aumentou expressiva-
mente. Entendendo a necessidade de acolher as famí-
lias nesse momento tão difícil, em que muitas pesso-
as perderam seus empregos ou tiveram suas rendas 
reduzidas, a Cooperativa Nacional de Transporte 
Corporativo (Coomap) celebrou o Dia C com a campa-
nha “Empatia e solidariedade – legados da pandemia”, 
de agosto a outubro de 2021, em São Sebastião do 
Passé, na Bahia. 

Nutrindo o genuíno interesse pela comunidade, 7º 
princípio do cooperativismo, a Coomap reuniu e moti-
vou seus colaboradores, funcionários, parceiros e toda 
a comunidade para a iniciativa, que buscou promover 
o bem-estar social e melhoria da qualidade de vida da 
população onde está inserida. A mobilização aconte-
ceu em sua maior parte pelas redes sociais e os frutos 
colhidos foram surpreendentes, com a arrecadação de 
140 cestas básicas, 380 máscaras de proteção contra o 
coronavírus, 52 unidades de álcool 70, além de contri-
buições financeiras, incluindo o recurso do Fundo de 

Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), que 
foi destinado a assegurar o bem-estar de cooperados 
e empregados da Coomap – utilizado conforme esta-
belece a legislação vigente e conforme orientações do 
Sistema OCB, assim como mediante a aprovação pelo 
Conselho de Administração da cooperativa. 

Transformando sonhos em realidade e demonstrando 
a força da cooperação, a iniciativa favoreceu diversas 
instituições, entre elas, o Lar Mãe Corina Rua Manoel 
Augusto, em Catu, o Lar dos Idosos Coração de Jesus, 
em São Sebastião do Passé, a Creche Irmãs Marceli-
nas, em São Sebastião do Passé, o Lar da Criança, em 
Manaus, a Associação Casa de Betes, em Minas Gerais, 
a Casa Abrigo da Criança e do Adolescente Roger 
Agnelli e a Casa de Recuperação Adulão, ambas no 
Rio de Janeiro. Além disso, também foram contempla-
das com doações famílias vulneráveis da Bahia, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, estados onde 
a Coomap tem atuação. As entregas foram realiza-
das nos dias 29 e 30 de outubro de 2021, com o apoio 
essencial e cuidadoso de solidários voluntários.

Organizações sociais e famílias de 
cooperados são beneficiadas com 
iniciativas durante o Dia C da Coomap

REGIÃO 
METROPOLITANA
de Salvador
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Em tempos pandêmicos, mais do que nunca, é tempo 
de intercooperação. Com o propósito de potencializar 
os esforços em prol de famílias em situação de vulne-
rabilidade em todo o Brasil, a Cooperativa de Trabalho 
dos Profissionais da Área de Saúde (Lifecoop), marcan-
do sua ação em Salvador pelo Dia C, aderiu ao Movi-
mento Fraternal Coop, projeto liderado por Moreno 
Santos para impulsionar o Dia de Cooperar através da 
intercooperação, que, em 2021, concentrou suas ações 
no combate à fome. Juntas, 12 cooperativas do Brasil 
e da África promoveram uma “vaquinha virtual”, atra-
vés de uma plataforma digital, com o objetivo de arre-
cadar fundos para adquirir toneladas de alimentos a 
serem distribuídos em diversos estados. Cada coope-
rativa doou R$ 500,00 e o valor conquistado foi divi-
dido entre quatro organizações escolhidas pelas 
cooperativas. 

Na Bahia, a instituição beneficiada foi a ONG Bom 
Samaritano, localizada em Lauro de Freitas, região 
metropolitana de Salvador, que assiste a dependen-
tes químicos em recuperação e famílias vulneráveis. 
A iniciativa, realizada em 30 de julho de 2021, contou 

com voluntários, motivados pela solidariedade e amor 
ao próximo. Com o valor arrecadado para a ONG, R$ 
1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais), foram 
comprados e entregues alimentos e proteínas (carne 
de boi e frango), no dia 27 de setembro de 2021. Movi-
dos pelo espírito de cooperação, a Lifecoop estendeu 
suas iniciativas durante todo o ano. 

O reconhecimento do trabalho desenvolvido pela 
ONG e pelo pastor Alexandro Bahia foi o que impactou 
na escolha da instituição a ser contemplada na Bahia 
pela cooperativa no Dia C, destacou a presidente da 
Lifecoop, Carine Batista Leal de Almeida. “É sempre 
bom poder contribuir na vida do próximo, promo-
vendo bem-estar e auxiliando-o em suas necessida-
des. Durante a pandemia, os recursos se tornaram 
mais escassos e mais caros e, por isso, foi de funda-
mental importância para a Lifecoop poder promover 
esse auxílio a uma ONG que retira homens e mulhe-
res de situação de risco e oferta um abrigo digno, 
com alimentação e cuidados, além de muito amor e 
oração”, declarou Carine.

Corrente do bem da Lifecoop uniu forças 
com a Fraternal Coop
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Reafirmando o compromisso e a preocupação com a 
sociedade, a Cooperativa Central de Crédito da Bahia 
(Sicoob Central BA) organizou uma programação 
intensa para celebrar o Dia C, com arrecadação e entre-
ga de alimentos doados, ações com crianças e jovens 
aprendizes em Salvador. Evidenciando que a coopera-
ção anda lado a lado com os valores e ações do Sicoob 
Central Bahia, como acontece todos os anos, a institui-
ção movimentou seus funcionários e colaboradores, 
sempre engajados pela nobre causa e juntos conse-
guiram beneficiar mais de 70 pessoas. 

Demonstrando que atitudes simples movem o 
mundo, a sensibilização interna da cooperativa resul-
tou na arrecadação de 42 cestas básicas e 19 litros de 
leite. Para incrementar a doação, a diretoria do Sicoob 
Central Bahia ainda contribuiu com mais 200 paco-
tes de leite em pó integral. Pensando em melhorar a 
vida das pessoas e trazer um pouco de afago durante 
a pandemia da COVID-19, esse ano, após votação dos 
colaboradores, a Instituição Beneficente Conceição 
Macedo (IBCM), em Salvador, voltada ao atendimento 
especial para crianças com o vírus do HIV, foi escolhida 
para receber as doações. 

Com muita felicidade, a entrega dos alimentos acon-
teceu no dia 15 de outubro de 2021 e foi marcada pelo 
amor, alegria e atividades lúdicas promovidas por 
cinco voluntários da cooperativa, que fizeram uma 
contação  do livro “Caio achou uma moedinha” para 
alunos de 4 e 5 anos atendidos pela creche Concei-
ção Macedo. Para a analista do Sicoob Central BA, 
Patrícia Saldeado, participar dessa ação, por mais um 
ano, reforçou o dever cívico e o papel solidário da 
cooperativa. 

“Ajudar ao próximo nos traz mais aprendizagens 
e retornos do que o que doamos em si. Em um ano 
ainda tão marcado pelas mazelas da pandemia, poder 
ajudar a quem mais precisa é um prazer e privilégio. 
Saímos de alma lavada da ação, sabendo que pode-
mos contribuir para a continuidade de uma iniciativa 
tão importante como o IBCM. As ações realizadas pelo 
Sicoob Central BA reafirmam o nosso compromisso e 
preocupação com a comunidade, um dos nossos prin-
cípios enquanto movimento cooperativista. Todos 
nós temos, em maior ou menor grau, um compromis-
so de olhar para fora e ser solidários com quem está 
ao nosso lado. O Brasil volta a ocupar a triste posição 

Doações, atividades lúdicas e educacionais 
marcaram Dia C do Sicoob Central Bahia
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no mapa da fome, e ações de doação de alimentos 
voltam a ser cada vez mais importantes para aliviar a 
dor daqueles que precisam. Nos mostra, por fim, que 
a cooperação anda lado a lado com os valores e ações 
do Sicoob”, destacou Patrícia. 

A doação realizada pelo Sicoob Central Bahia à IBCM 
chegou em uma excelente hora, contou a fundado-
ra da instituição, Maria Conceição Macedo, conheci-
da como tia Conça. “O apoio do Sicoob Central Bahia, 
transformado em doações após mobilização de inte-
grantes e funcionários, foi de grande valor, em um 
momento de pandemia e muitas dificuldades. Aten-
deu a nossas famílias e crianças, oriundas de situações 
de vulnerabilidade, em situação de rua ou vivendo/
convivendo com HIV/Aids. Só temos a agradecer pela 

sensibilidade dos voluntários e voluntárias presentes 
na ação. Continuamos de corações e portas abertas a 
novas doações. Gratidão!”, agradeceu Maria Concei-
ção Macedo. 

Encerrando a programação do dia da iniciativa, no 
turno da tarde, as voluntárias Taiane Aguiar e Luiza 
Daltro, analistas de gestão de pessoas do Sicoob 
Central BA, realizaram uma oficina on-line de prepara-
ção para o mercado de trabalho com os jovens apren-
dizes também atendidos pela instituição. O encontro 
foi bastante proveitoso e evidenciou o quanto a soli-
dariedade permeia todo o movimento cooperativista. 
São ações como essas que geram impactos positivos 
nas comunidades e, consequentemente, fortalecem o 
movimento.
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Pequenas iniciativas são capazes de transformar vidas, 
mas a intercooperação traz resultados inimagináveis. 
Marcando as atividades pelo  Dia C, a Cooperativa de 
Crédito Sicoob Cooperbom, recentemente incorpora-
da pelo Sicoob Sertão, se uniu ao Sicoob Cred Execu-
tivo para fortalecer uma ação social com o objetivo 
de arrecadar alimentos para a Associação Bahiana de 
Equaterapia (Abae), localizada em Salvador, e para o 
programa Mães da Favela. Mais de 200 pessoas foram 
beneficiadas pela iniciativa, que contou com 15 volun-
tários intensamente engajados em todas as etapas da 
campanha. 

A redução das desigualdades é prioridade no coope-
rativismo e o Sicoob Cooperboom, em parceria com 
o Sicoob Cred Executivo, comprovou que atitu-
des simples movem o mundo e conseguiu estimular 
cooperados, colaboradores e moradores na campa-
nha realizada em 6 de julho de 2021, que se reverteu 
na arrecadação de 156 kg de alimentos, totalizando 67 

cestas básicas para a Abae. A mobilização dos volun-
tários da cooperativa nas redes sociais e demais veícu-
los de comunicação foi fundamental para o sucesso 
da iniciativa em prol de entidades sociais, assim como 
o apoio do Instituto Sicoob para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

Reforçando o interesse pela comunidade e a intercoo-
peração, dois princípios do cooperativismo, o Sicoob 
Cooperbom e o Sicoob Cred Executivo demonstra-
ram que a solidariedade sempre alcança resultados 
maravilhosos com a união entre as cooperativas. Além 
disso, outro saldo positivo da iniciativa foi o impac-
to gerado diretamente na sociedade, que entrou na 
corrente do bem e viveu de perto os valores coope-
rativistas, permitindo a compreensão na prática de 
como esse modelo de negócio justo e fraterno faz a 
diferença na vida das pessoas, principalmente em 
tempos pandêmicos.

Intercooperação marcou Dia C do Sicoob 
Cooperbom
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Em mais um ano cheio de adversidades e incertezas, 
a empatia e a união se destacaram nas ações sociais 
realizadas pelo Sicoob Cred Executivo. Evidenciando 
que a união faz toda a diferença na hora de fazer o 
bem, a cooperativa sensibilizou seus colaboradores 
e promoveu uma arrecadação de alimentos, no dia 
7 de julho de 2021, para celebrar, em Salvador, o Dia 
C. A iniciativa foi realizada em parceria com o Sicoob 
Cooperbom, recentemente incorporada pelo Sicoob 
Sertão, e conseguiu arrecadar 283 kg de alimentos não 
perecíveis.

Para reduzir os impactos da pandemia da COVID-
19 na população vulnerável, o Sicoob Cred Execu-
tivo não mediu esforços na mobilização da campa-
nha, que nesse ano contemplou as famílias atendidas 
pela Associação Bahiana de Equoterapia (Abae), loca-
lizada em Salvador, e pelo programa Mães da Favela. 
De acordo com Taís Santana, assistente de gestão de 
pessoas do Sicoob Cred Executivo, a ação contou com 
a colaboração de 15 voluntários e beneficiou direta-
mente mais de 200 pessoas assistidas pelas institui-
ções escolhidas.  

“Foi extremamente importante e significativo para 
nós do Sicoob Cred Executivo poder contribuir com as 
pessoas que mais precisam, principalmente no cená-
rio pandêmico que estamos vivendo, em que falta o 
básico não só nos lares baianos, mas de todo o mundo. 

Sempre buscamos fazer valer o 7º princípio cooperati-
vista, o ‘Interesse pela Comunidade’. Por isso, estamos 
dispostos a servir e ajudar nossa comunidade”, ressal-
tou Taís. 

A Abae, uma das instituições beneficiadas, atende com 
toda afeição e comprometimento a crianças e adoles-
centes com deficiência e, através do programa “Cavalo 
Marinho – Inclusão é a nossa praia”, promove ativida-
des lúdicas com os pacientes na comunidade. A supe-
rintendente e gestora de projetos sociais da Abae, 
Maria Cristina Guimarães Brito, ressaltou que as ações 
da instituição voltadas às crianças e adolescentes com 
deficiência se fortalecem a cada dia e, com a ajuda de 
seus parceiros, entre eles, o Sicoob Cred Executivo, 
vem trazendo um novo olhar na política da assistência 
neste momento crítico vivido com a pandemia. 

“O patrocínio promovido pelo Sicoob Cred Executivo 
permitiu a reestruturação do planejamento de assis-
tência da Abae, dando sustentabilidade às atividades 
educativas, lúdicas e interativas para as pessoas assis-
tidas e seus familiares”, comemorou Maria Cristina.  

Mostrando toda a força da cooperação e da missão 
de tornar o mundo mais justo e feliz, o Sicoob Cred 
Executivo estendeu suas ações durante todo o ano e 
cumpriu o seu propósito de ajudar a transformar vidas.

Na busca por um mundo melhor, em uma de suas 
iniciativas pelo Dia C, em julho de 2021, o Sicoob Cred 
Executivo doou com recursos próprios 2.230 Kits 
Educacionais, contendo lápis, caneta e marcador de 
página, para comemorar a volta às aulas presenciais 
na capital baiana. Os kits foram doados para a Esco-
la Municipal Dona Arlete Magalhães, a Escola Comuni-
tária de Canabrava e a ONG Centro de Vivência Nova 
Luanda (CEVINL). Já no Dia das Crianças, a cooperati-
va doou à Associação Bahiana de Equoterapia (Abae) 
mais 200 itens escolares, tais como gizes de cera, lápis 
de cor, cadernos de colorir, tesouras, pincéis, tintas, 
além de outros itens de papelaria e brinquedos para 
a criançada. 

Completando as atividades de estímulo à educação, 
o Sicoob Cred Executivo realizou as seguintes pales-
tras educativas para cooperados e também abertas 
ao público: “Cooperativismo: tudo que você precisa 
saber”, apresentada por Osvaldo Ribeiro, vice-presi-
dente do Conselho de Administração, e “Vamos falar 
sobre Cooperativismo”, ministrada por Elane Cruz, 
gerente comercial, e Julio César Costa, analista de TI. 
Nos debates, foram abordados os princípios coopera-
tivistas, principais diferenças entre uma cooperativa e 
um banco, vantagens em fazer parte de uma coopera-
tiva e os impactos nas comunidades onde as coopera-
tivas estão inseridas. 

Efeitos sociais da pandemia foram 
minimizados com ações solidárias 
do Sicoob Cred Executivo

Educação em pauta
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A pandemia da COVID-19 marcou o aumento da fome 
no mundo e, especialmente na Bahia, a vulnerabilida-
de social tem crescido significativamente. O Inquéri-
to Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contex-
to da Pandemia da COVID-19 no Brasil, realizado pela 
Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), divulgado em 
2021, revelou que 19,1 milhões de brasileiros passam 
fome, principalmente no Nordeste.

Tristes com esse cenário devastador e pensando em 
combater a fome na capital baiana, a Cooperativa de 
Trabalho dos Fisioterapeutas da Bahia (Unifisio) entu-
siasmou seus cooperados e funcionários e promo-
veu a campanha contínua “Solidariedade é o amor 
em movimento!”, marcando suas atividades pelo Dia 
C. Sua missão era comprar e entregar quentinhas com 
alimentos durante um ano à população vulnerável de 
Salvador, adquiridas com doações financeiras mensais 
dos cooperados.

A Unifisio formou um mutirão para apoio financeiro, 
doação de alimentos e preparação de quentinhas, que 
foram distribuídas a pessoas em situação de rua da 
cidade, de setembro a dezembro de 2021, e seguirão 
sendo entregues até setembro de 2022. Exercendo o 
interesse pela comunidade, o 7º princípio do coopera-
tivismo, a iniciativa beneficiou centenas de pessoas e 
contou com o apoio de 17 voluntários, que, motivados 
pela generosidade e amor ao próximo, doaram seu 
tempo durante a campanha e puderam viver experi-
ências acolhedoras com as pessoas beneficiadas.  

A diretora da Unifisio, Rejane Alice de Carvalho, conta 
que o local escolhido para a ação, realizada pela 
primeira vez em 14 de setembro de 2021, foi a Ladei-
ra da Água Brusca, na cidade baixa em Salvador, devi-
do ao número elevado de pessoas em situação de rua 
na região. A cada distribuição de quentinhas à popu-
lação vulnerável, realizada sempre à noite, os volun-
tários levavam também muito amor e esperança aos 
mais necessitados. Os encontros especiais entre os 

voluntários e a população vivendo na rua reforçaram 
o poder da cooperação, colaborando para um mundo 
mais equilibrado e feliz. 

“Foi um momento muito especial, que encheu de 
alegria o coração dos voluntários. Para algumas pesso-
as que estavam na rua, a nossa quentinha era a primei-
ra refeição do dia. Nossa meta é aumentar o número 
de voluntários e, consequentemente, o número das 
marmitas e outros itens a cada mês. Foi muito grati-
ficante e valioso ver a alegria nos olhos das pessoas. 
Em um universo tão grande, com gestos tão pequenos 
podemos demonstrar amor”, declarou a colaboradora 
da Unifisio Simone Salomão. 

A diretora da cooperativa, Rejane Alice de Carvalho, 
explica que a campanha foi pensada com o intuito 
de proporcionar um contato mais próximo entre os 
voluntários e a população vulnerável, necessitada de 
alimentos, de cuidados e atenção, visando a uma rica 
experiência. Ainda de acordo com Rejane, além de 
quentinhas, o grupo levava água mineral, suco, bolo 
e café. Algumas vezes, também eram doadas roupas e 
brinquedos para as crianças. 

“Para mim não bastava só levar alimentos, queria um 
contato mais próximo, uma troca de olhar, e, quem 
sabe, uma pequena conversa. Mensalmente, nos 
reunimos para que este enriquecedor projeto cres-
ça em número de doações e se fortaleça. Quando 
chegamos na Água Brusca, muitos moradores de rua 
já nos reconhecem e correm para nos receber com 
um sorriso no rosto, e é nesse momento que afirmo 
que ganhamos a nossa noite. Quando terminamos as 
distribuições, voltamos para casa com uma sensação 
de prazer inigualável. E só vibramos e desejamos que 
essa campanha tenha vida longa ou que essa situa-
ção que nosso país vive possa se transformar e todos 
possam ter o digno direito a um teto e alimentos em 
sua mesa”, declarou Rejane.

Dia C da Unifisio 
beneficiou pessoas 
em situação de rua 
na capital baiana
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Madre Teresa de Calcutá

Por vezes sentimos que aquilo que 
fazemos não é senão uma gota 

de água no mar. Mas o mar seria 
menor se lhe faltasse uma gota.
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REGIÃO
Oeste

Compartilhar e se doar ao próximo é uma rotina da 
Cooperativa Educacional de Barreiras (Coopeb) que, 
em 2021, celebrou o Dia C em Barreiras com a segun-
da edição do drive-thru solidário “Forró do Bem” e a 
campanha “A fome não tem pressa”. Com o apoio 
especial de alunos e seus familiares, as ações ganha-
ram força e seu empenho e generosidade comprova-
ram que atitudes simples movem o mundo e que a 
cooperação ajuda a construir uma sociedade melhor. 
Fortalecendo a rede do bem, as iniciativas tiveram o 
apoio de 60 voluntários. 

Bem no clima junino, os professores e todos os parti-
cipantes se caracterizaram para receber os alunos 
na área aberta do estacionamento da cooperativa, 
completamente organizado para a entrega dos dona-
tivos. A alegria e a esperança se fizeram presentes 
no encontro, no qual as pessoas doaram material de 
higiene pessoal e produtos de limpeza. Foram arreca-
dadas no “Forró do Bem” 20 caixas grandes de produ-
tos de higiene pessoal, destinadas a 5 instituições que 
atendem a crianças em situação de vulnerabilidade 
social, entre elas, o Lar Esperança, Lar de Emmanuel 
e Casa da Fraternidade, localizadas em Barreiras, na 
Bahia, beneficiando diretamente mais de 150 pessoas. 

Estendendo suas ações pelo Dia de Cooperar, a 
Coopeb promoveu durante a semana da criança, no 
mês de outubro, uma arrecadação de brinquedos e 
roupas para auxiliar a organização sem fins lucrati-
vos Mãos Solidárias, criada por mães cooperadas que 
ajudam diversas famílias em Barreiras e outras cida-
des da Bahia. A diretora da Coopeb, Edlânia Carva-
lho, ressaltou que todos os estudantes da Coopeb se 
empenharam na sensibilização de toda a comunidade 
para a doação desses itens e a campanha foi um suces-
so, com cerca de 500 brinquedos e 20 sacolas grandes 
de roupas coletadas. 

“Participar do Dia C faz parte da identidade da 
Coopeb. Nossa escola preza pela formação de estu-
dantes socialmente responsáveis com atuações efeti-
vas na sociedade desde já e não no futuro. Neste senti-
do, o Dia C envolve mais que uma ação. Para a Coopeb, 
o Dia C é, sobretudo, uma atitude que educa. Duran-
te toda a pandemia, com o prédio escolar fechado, o 
Dia C foi uma ação que nos manteve efervescendo. 
Foi muito importante para a cooperativa e para nosso 
grupo de estudantes manter-se em uma atividade que 
nos conectasse ainda mais com a nossa comunidade”, 
afirmou a diretora da Coopeb.

Segunda edição do drive-thru 
solidário da Coopeb fez sucesso 
no Dia C
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Preocupados com a manutenção da vida, da saúde e 
do bem-estar da comunidade de Luís Eduardo Maga-
lhães e regiões próximas, a Cooperativa dos Produto-
res Rurais da Bahia (Cooperfarms) promoveu mais uma 
vez, pelo Dia C, a campanha de doação de sangue e 
cadastro de medula óssea “Doar Faz Bem”. Em 2021, a 
sensibilização ganhou reforço através das redes digi-
tais para melhorar o número de doações, que vem 
sendo impactado desde o início da pandemia, devido 
à baixa de doadores voluntários. Além dessa iniciati-
va voltada à saúde, a cooperativa realizou a campanha 
“Plantar para Alimentar”, um movimento de solidarie-
dade para diminuir as consequências da COVID-19 no 
oeste da Bahia. Cerca de 200 voluntários uniram-se 
pelas nobres causas. 

A campanha “Doar Faz Bem”, realizada desde 2017, 
movimentou os cooperados, colaboradores e toda a 
população que, entre os dias 23 e 27 de agosto, imbu-
ídos pela notável causa e com os corações cheios de 
alegria e de amor ao próximo, se deslocaram cerca 
de 90 km até o Hemocentro Regional de Barreiras, 
o único no Oeste da Bahia e responsável pelo aten-
dimento de 23 municípios, para efetivarem suas 

doações. A iniciativa teve o apoio das cooperativas 
agrícolas Cooproeste e Unibahia, a de crédito, Sicre-
di, e as de transportes, Cootransf e COOPGNP. Juntas, 
as cooperativas conseguiram coletar 215 bolsas de 
sangue durante o período da campanha, contribuin-
do para abastecer o estoque sanguíneo da unidade e 
findando a ação com saldo positivo. 

O simples gesto humanitário de doar sangue é capaz 
de salvar até quatro vidas. No Brasil, menos de 2% 
da população doa sangue com regularidade, segun-
do dados do Ministério da Saúde. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), o número ideal 
estimado de doações para prover as necessidades de 
sangue do país seria de 3 a 5% da população. Diante 
desse cenário, os organizadores da iniciativa reforçam 
que o objetivo da campanha “Doar Faz Bem” é aumen-
tar e fidelizar, ano a ano, o número de doadores e 
reverter a situação enfrentada pelo Hemocentro, que 
se agravou na pandemia com a redução de voluntá-
rios. Ainda de acordo com eles, na contramão, seguem 
as demandas de bolsas, uma vez que as outras doen-
ças não deram pausa.

Cooperfarms reprisou com sucesso 
campanha para Doação de Sangue e apoiou 
ação Plantar para Alimentar
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Ampliando suas ações pelo Dia de Cooperar, a 
Cooperfars, preocupada em ajudar a mudar a realidade 
das famílias em vulnerabilidade da região, também 
participou da ação social “Plantar para Alimentar”, 
desenvolvida pelo Núcleo Mulheres do Agro Oeste 
da Bahia e apoiada pelos produtores rurais do oeste 
da Bahia através de suas entidades representativas do 
agro, entre elas, a Cooperfarms. 

O diretor executivo da Cooperfarms, André de Olivei-
ra, conta que os cooperados aprovaram, em Assem-
bleia, a criação de um fundo social de R$ 219 mil, equi-
valente a 10% do valor das sobras do exercício de 
2020, para atender demandas sociais decorrentes da 
pandemia. Desse montante, cerca de R$ 100 mil foram 
destinados à campanha “Plantar Para Alimentar”, para 
a aquisição e distribuição de cestas básicas, benefi-
ciando mais de 870 famílias do oeste da Bahia com a 
distribuição de 7.426 cestas básicas.   

Famílias dos municípios de Angical, Baianópolis, 
Barreiras, Brejolândia, Bom Jesus da Lapa, Catolân-
dia, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio 
Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das 

Neves, Santana, São Desidério, Santa Rita de Cássia, 
Tabocas do Brejo Velho e Wanderley foram comtem-
pladas no projeto, comprovando a força da solidarie-
dade e da cooperação por um país mais justo, feliz e 
equilibrado.

“A essência do cooperativismo é cuidar das pessoas, 
é estar envolvido e contribuir com o desenvolvimen-
to de suas comunidades. Sempre que procurada, a 
Cooperfarms contribui e procura engajar seus coope-
rados em ações comunitárias, e não seria diferente 
diante dos impactos gerados pela pandemia. Parti-
cipar desta campanha, levando o alimento, fruto do 
trabalho de nossos cooperados, e fazendo a diferen-
ça na vida de muitos reforça o compromisso da coope-
rativa e o propósito do nosso cooperado com a socie-
dade. Sabemos que o alimento que chegou em cada 
família necessitada fez a diferença naquele momen-
to. Agora, nosso esforço é levar conhecimento e capa-
citação a essas famílias, garantindo seu reingresso ao 
mercado de trabalho”, enfatizou André.
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A coletividade tem força para mudar histórias e o 
cooperativismo vem ajudando a construir muitas 
narrativas com o poder da cooperação, como é o 
caso da Cooperativa Agropecuária do Oeste da Bahia 
(Cooproeste), que em 2021 realizou duas ações bene-
ficentes alusivas ao Dia C em Luís Eduardo Magalhães, 
na Bahia. Pensando nas famílias que estão sofrendo 
com os impactos da pandemia, a cooperativa reali-
zou o “Agro Fraterno”, com a doação de cestas bási-
cas ao projeto “Plantar para Alimentar”. A Cooproes-
te se voluntariou para apoiar na organização de uma 
Feijoada Beneficente e também comprou tickets do 
evento.  

A Cooproeste ajudou, em intercooperação com a 
Cooperfarms, o movimento solidário “Plantar para 
Alimentar”, idealizado pelo Núcleo Mulheres do Agro, 
realizado em maio desse ano, com o objetivo de levar 
alimentos às famílias em vulnerabilidade devido à 
pandemia. De acordo com a supervisora da Coopro-
este, Sônia Regina Sabino, a cooperativa investiu com 
recursos próprios na aquisição de 200 cestas básicas, 
beneficiando mais de 1.000 pessoas assistidas pelo 
programa em Luís Eduardo Magalhaes e cidades vizi-
nhas. Com muita disponibilidade e vontade de ajudar, 

Rede do bem 
da Cooproeste 
promoveu ações 
especiais pelo Dia C

no dia da entrega das cestas básicas os nove volun-
tários compareceram com cartazes e vestidos com 
a camisa do Dia C, representando o cooperativismo, 
reforçando a coletividade e a preocupação com a 
comunidade onde está inserida. 

“No cooperativismo, o movimento de solidariedade 
em intercooperação ganha muito mais força e alcança 
excelentes resultados. O voluntariado em Luís Eduar-
do Magalhães é muito forte e ficamos muito felizes 
com a preocupação e disponibilidade das pessoas, 
entidades e empresas em ajudar àqueles que estão 
necessitados, principalmente do que comer. O senso 
de planejamento e a interação com todos os grupos 
apoiadores do projeto ‘Plantar para Alimentar’ foi 
fundamental para o sucesso da campanha promovi-
da pelas Mulheres do Agro, que têm muitas de suas 
representantes atuando também nas cooperativas. 
As pessoas se movimentaram com o sentimento de 
empatia, da ajuda mútua e da colaboração, demons-
trando que a solidariedade existe e as coisas coope-
ram para o bem”, destacou Sônia.

O sentimento de cuidado com o outro entre coope-
rados e colaboradores da Cooproeste é muito forte. 
Ao tomarem conhecimento através de um funcionário 
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muito querido da cooperativa de uma Feijoada Bene-
ficente, cooperados e funcionários da Cooproeste não 
mediram esforços e criaram um mutirão da solidarie-
dade para apoiar o evento organizado pela comuni-
dade, e também adquiriram tickets para colaborar 
com a causa. O evento tinha a missão de ajudar uma 
pessoa que atua no segmento Agro, hospitalizada e 
em estado crítico tratando a COVID-19, e que precisa-
va de recursos para ser transferida para uma unida-
de particular. Unidos, a rede de apoio cooperativista 
auxiliou na organização do evento, no ordenamen-
to da fila, distribuição de marmitas, entre outras ativi-
dades, comprovando que atitudes simples movem o 
mundo. A iniciativa contou com 15 voluntários moti-
vados e felizes pelo trabalho voluntário realizado em 
conjunto com a comunidade.  

“Ficamos muito felizes com o movimento de solidarie-
dade que mobilizou toda a comunidade em prol da 
vida e da saúde do morador de Luís Eduardo Maga-
lhães. Sentimos a força da coletividade, da parceria, da 
solidariedade e da humanização, que é algo de que a 
gente sente falta. Ficamos muito felizes em ver muita 
gente se colocando no lugar do outro, com os depoi-
mentos que ouvimos de quem se disponibilizou sem 
conhecer o beneficiado e os resultados alcançados. 
Foi outra oportunidade para nossa cooperativa atuar, 
mais uma vez, com  entidades e toda a comunidade 
pelo bem comum”, comemorou Sônia.
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Fazer a diferença na vida das pessoas é um hábito que 
já faz parte da rotina dos cooperados e funcionários 
da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimen-
to União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocan-
tins e Oeste da Bahia (Sicredi União MS/TO). Em 2021, 
a cooperativa celebrou o Dia C com a união de todas 
as suas agências para intensificar as arrecadações de 
alimentos, produtos de higiene e de limpeza e leite 
em pó, com a missão de dobrar o número de doações, 
com recursos próprios, durante a campanha social 
“União em Dobro”, realizada de abril a junho, engaja-
da em ajudar as pessoas que estão atravessando um 
momento difícil com a pandemia, com muitas famílias 
sem ter o que comer. 

Divididas em três fases, as ações contaram com volun-
tários super motivados nas agências de Barreiras-BA, 
Formosa do Rio Preto-BA, Luís Eduardo Magalhães-
-BA e Roda Velha, distrito de São Desidério, na Bahia. 
Na primeira etapa, em abril de 2021, os cooperados 
e colaboradores receberam nas agências alimen-
tos não perecíveis em prol das famílias em situação 

de vulnerabilidade, deixando as unidades “enfeita-
das de solidariedade e empatia” em forma de produ-
tos essenciais. Para alegria de todos os envolvidos na 
campanha, a gerente de relacionamento da Sicre-
di União MS/TO, Ariane Zen, conta que a corrente do 
bem conseguiu arrecadar 96 toneladas de alimentos 
não perecíveis, que foram transformadas em 192 tone-
ladas de donativos, valor dobrado com a doação da 
cooperativa, destinadas às famílias vulneráveis vítimas 
da pandemia. 

Na segunda fase, realizada em maio de 2021, com os 
voluntários ainda mais empenhados em ajudar ao 
próximo e estimular o bem, foram arrecadadas 6 tone-
ladas de itens de higiene pessoal, como papel higiê-
nico, creme dental, sabonete, além de materiais de 
limpeza, dentre eles, desinfetante, esponja, sabão em 
pó e água sanitária; duplicados, os donativos trans-
formaram-se em 12 toneladas de produtos, que em 
seguida foram organizados em kits e doados às famí-
lias vulneráveis. A última etapa da campanha, execu-
tada em junho, foi marcada pela arrecadação de leite 

Sicredi União MS/TO celebra Dia C 
com ações sociais em suas agências
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em pó, totalizando 3 toneladas coletadas, que, dobra-
dos pela cooperativa, viraram 6 toneladas, ajudan-
do a nutrir e a levar um pouco de afago a crianças e 
idosos vulneráveis e reforçando que a união é capaz 
de mover o mundo. 

Quando uma ação é feita em conjunto e visa o bem 
comum, os resultados são impactantes e trazem 
alegria e leveza para a vida das pessoas. Nesse ano, o 
Dia C da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia conse-
guiu beneficiar mais de 6 mil pessoas, cooperando 

para um mundo mais feliz, justo e equilibrado. Para 
o presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos 
Regis, o resultado da campanha foi um sucesso. “Ao 
olharmos para trás, temos a certeza de que o que fize-
mos foi extraordinário. Nossas intenções são a prova 
de que o cooperativismo faz parte de quem somos e 
de tudo o que fazemos. A campanha União em Dobro 
deixou evidente que todos – colaboradores, associa-
dos, parceiros – somos humanos, preocupados com o 
próximo e engajados para transformar vidas”, come-
morou Celso.
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O cooperativismo também chega às famílias e à socie-
dade através do acolhimento e da solidariedade. Em 
Correntina, cooperados e funcionários da Cooperati-
va de Crédito Poupança e Investimento do Planalto 
Central (Sicredi Planalto Central), unidade de atendi-
mento Rosário, transformaram desafios em esperança 
em mais uma edição do Dia C. Nesse ano, a campanha 
“A fome não espera a pandemia passar”, em prol de 
moradores em situação de vulnerabilidade na comu-
nidade, foi realizada no mês de junho, com a missão 
de minimizar o problema da fome intensificado nos 
últimos dois anos. 

 A iniciativa contou com a valiosa dedicação de 35 
voluntários, que, comprometidos em transformar 
vidas, juntamente com as demais agências, arrecada-
ram mais de 10 toneladas de alimentos, beneficiando 
mais de 4 mil pessoas em Goiás, Distrito Federal, Noro-
este de Minas Gerais e Oeste da Bahia, que atravessam 
uma situação de vulnerabilidade devido à pandemia. 
Reflexo do amor ao próximo e da dedicação de cada 
envolvido, o Dia C do Sicredi Planalto Central foi um 
sucesso e evidenciou a essência das cooperativas em 
ajudar a quem precisa com ações de solidariedade.

Sicredi Planalto Central mobiliza doação de 
alimentos no Dia C
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Com a certeza de que juntos somos mais fortes e 
grandes resultados podem ser alcançados por meio 
da cooperação, a Cooperativa de Trabalho Educacio-
nal de Irecê realizou, pelo Dia C, a segunda edição da 
Live Solidária em prol dos músicos da cidade, em 11 de 
junho de 2021. A categoria vem passando por dificul-
dades desde o início da pandemia da COVID-19, perí-
odo em que ficaram impossibilitados de trabalhar. 
Comprometida com a comunidade onde está inserida 
e seguindo o 7º princípio do cooperativismo, a Cope-
ril organizou um belíssimo encontro virtual que foi 
marcado pela empatia e acolhimento ao próximo.

Nesse ano, a live solidária para arrecadação de alimen-
tos para as famílias dos artistas contou com a parti-
cipação voluntária dos músicos e bandas da região, 
como Allan Júnior, Jackson Lins, Milla Sodré, Nano 
Vaqueiro, Murillo Lima, Banda Mesa Vira e Banda 
Forró do Molho. Empenhados e motivados em ajudar 
ao próximo, como na edição anterior, cooperados, 

funcionários, pais, alunos e moradores da comunida-
de se uniram para a organização da live, na mobiliza-
ção para as doações, antes e durante a live, que contou 
com decoração temática. A ação foi um sucesso e arre-
cadou 1 tonelada de alimentos para a Associação de 
Bandas e Artistas da Região de Irecê (Abari). 

Com a intenção de ajudar a um número maior de famí-
lias, os cooperados fizeram uma doação em dinhei-
ro para a compra de mais cestas básicas. A direto-
ra pedagógica da Coperil, Jorgina Chaves, destacou 
que amenizar as dificuldades encontradas pelos músi-
cos e trabalhadores do ramo durante a pandemia foi 
uma das missões da cooperativa em 2021. “Gratidão 
é a palavra que temos a todos que participaram da 
live solidária em benefício da categoria de músicos de 
Irecê, que por consequência da pandemia não está 
podendo trabalhar e levar alegria às pessoas através 
da música presencialmente”, agradeceu Jorgina.

Músicos de Irecê são 
beneficiados com live solidária 
organizada pela Coperil

REGIÃO 
PIEMONTE
e Chapada
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REGIÃO 
PORTAL
do Sertão

Com a pandemia da COVID-19, o isolamento social e a 
crise financeira, muitos cães foram abandonados e os 
pets que já viviam na rua em vulnerabilidade passa-
ram a sofrer intensamente com o desamparo. De acor-
do com um levantamento realizado pela ONG Ampa-
ra Animal, o índice de abandono aumentou 61% entre 
julho de 2020 e março de 2021. Movidos pela causa 
e com o objetivo de melhorar este cenário, a Ascoob 
Itapicurú promoveu, em uma de suas ações, em Santa 
Luz-BA, uma campanha com a missão de arrecadar 
sacos de ração para organizações que cuidam de cães 
e gatos abandonados. 

Graças ao empenho dos 50 voluntários, a mobiliza-
ção ganhou apoio dos cooperados, funcionários da 
Ascoob e de toda a comunidade local, resultando na 
arrecadação de cerca de 275 kg de ração para cães 
e gatos. Com alegria, a   instituição Defesa Animal 
Luzense (Daluz), uma das beneficiadas, recebeu as 
doações em um momento em que estavam passan-
do por restrições de colaborações, relatou a presiden-
te Fabiana de Jesus Oliveira. 

“Para nós da Daluz, a iniciativa da Ascoob em nos 
contemplar no Dia C foi de suma importância, tendo 
em vista que durante o período de pandemia as 
doações caíram muito. Receber os 5 sacos de ração 
para a alimentação dos animais tutelados no Abrigo 

Vitória foi excepcional. Esses animais que vêm de situ-
ação de vulnerabilidade precisam ser bem alimenta-
dos. Nós da Daluz só temos a agradecer à Ascoob por 
ter nos escolhido. À instituição, nossa eterna gratidão”, 
agradeceu a presidente da Daluz. 

Além dos sacos de ração arrecadados, a cooperativa 
movimentou suas equipes nas agências para monta-
rem caixas de coletas e mobilizou os associados e a 
comunidade para a doação de alimentos. Foram arre-
cadados mais de 1.000 kg de alimentos, que foram 
destinados a instituições em Serrinha, Barroca e Biri-
tinga, beneficiando diretamente mais de 500 pessoas. 
Outra organização beneficiada pelo Dia de Cooperar 
da Ascoob Itapicuru foi a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), favorecida com um fogão 
para complementar a estrutura necessária para seu 
funcionamento. As ações foram realizadas no dia 1º 
de julho de 2021. 

As iniciativas proporcionaram momentos importan-
tes para a cooperativa e para todos os colaboradores 
envolvidos, contou a analista de comunicação e rela-
cionamento da Ascoob Itapicuru, Joseane Souza Silva. 
“Enquanto instituição financeira, contribuímos para 
fazer valer o princípio do cooperativismo que trata 
do interesse pela comunidade. Contribuímos para 
o cumprimento dos propósitos do cooperativismo, 

No Dia C, Ascoob Itapicuru beneficiou 
instituições que cuidam de animais 
abandonados e realizou campanha 
para doação de alimentos em prol de 
instituições carentes
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fazendo sentido para a comunidade; favorecendo o 
desenvolvimento local, promovendo melhoria na vida 
das pessoas e apoiando causas sociais. Esse é o nosso 
compromisso ético e humano. É fundamental auxiliar 
outras pessoas em situação de vulnerabilidade social 
e organizações na superação de dificuldades, princi-
palmente em uma das maiores crises de saúde públi-
ca do mundo, que desencadeou outros problemas 
sociais, como aumento do desemprego e, consequen-
temente, da fome”, afirmou Joseane.
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Durante a pandemia da COVID-19, a Cooperativa Agrí-
cola de Juazeiro (CAJ) não mediu esforços para ajudar 
a quem mais precisa, reforçando a essência do coope-
rativismo de cuidado com o próximo. Em comemora-
ção ao Dia C, a cooperativa organizou uma corrente de 
solidariedade, formada por colaboradores e funcioná-
rios, a fim de doar alimentos a duas instituições caren-
tes de Juazeiro, e de minimizar os impactos decorren-
tes da crise financeira que o país atravessa. A iniciativa 
beneficiou mais de 100 famílias. 

Com a união de dez voluntários, a ação ganhou força 
e as cestas básicas compradas pela cooperativa foram 
doadas, em julho de 2021, ao Grupo Raros, uma insti-
tuição que ampara mães de crianças com necessida-
des especiais, e ao Clube de Mães Acolhedoras de 
Itamotinga, projeto que viabiliza cursos de qualifica-
ção que estimulam a geração de renda e captação de 
recursos. Sensibilizados pelas nobres causas, a CAJ 
escolheu essas instituições, também beneficiadas 
na edição anterior do Dia de Cooperar da cooperati-
va, para celebrar a data. No cooperativismo é assim: a 
união para difundir o bem e a força para minimizar as 
desigualdades são sempre prioridades.

Solidariedade e 
beneficência da CAJ 
levaram alegria a 
instituições carentes 
de Juazeiro
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As pessoas são as protagonistas das ações das coope-
rativas e é pensando nelas que a cada ano o coope-
rativismo segue mais comprometido com as comuni-
dades onde atua. Em 2021, a Cooperativa de Trabalho 
Educacional de Porto Seguro (Cooeps) movimentou a 
cidade com a campanha “Solidariedade é o que inte-
ressa, quem tem fome tem pressa”, criado a fim de 
arrecadar alimentos e realizar uma ação em prol do 
meio ambiente, com a sensibilização sobre a impor-
tância da preservação do ecossistema e realização de 
limpeza de praças e ruas de Porto Seguro. As iniciativas 
realizadas pelo Dia C foram marcadas pela empatia e 
a adesão dos 800 voluntários superou as expectativas.

Cooeps celebra Dia C com ações voltadas 
à comunidade e ao meio ambiente

Na campanha “Solidariedade é o que interessa, quem 
tem fome tem pressa”, realizada em abril, a Cooeps, 
através de sua rede de solidariedade formada por 
cooperados, funcionários alunos e seus familiares, 
mobilizou e conscientizou a população para a doação 
de alimentos em prol da Associação Filhos do Céu – 
projeto social que atende  crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade em Arraial d’Ajuda, 
em Porto Seguro, e ampara, em média, 170 crianças. 
Durante as duas etapas de arrecadação da campanha, 
graças à solidariedade mútua, foram coletados apro-
ximadamente 600 kg de alimentos, evidenciando a 
força e a união dos envolvidos para ajudar a melhorar 
a vida das pessoas. 
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Pensando também na preservação do meio ambiente 
e em um planeta melhor para todos, a Cooeps realizou 
no mês de setembro, quando se celebra o Dia Mundial 
da Limpeza, uma mobilização para conscientizar atra-
vés de atividades práticas, como a higienização de 
praças, ruas, reciclagem e eco coleta seletiva (de plás-
tico, metal, vidro e papel, incluindo um ponto de cole-
ta de óleo), envolvendo cooperados, estudantes e 
familiares. Completando a programação, houve uma 
aula de Yoga, oficinas com as crianças da escola e o 
plantio de mudas de árvores, com a missão de harmo-
nizar o ecossistema e melhorar a qualidade de vida da 
população, ampliando a responsabilidade socioam-
biental da cooperativa. 

Para Fabiane Souza, do Conselho Administrativo da 
Cooeps, foi muito gratificante participar dos proje-
tos em prol do meio ambiente e das famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. “Durante as ações desenvolvi-
das, percebemos o quanto podemos colaborar com o 
‘Mundo’ com menos resíduos. Ficamos felizes demais 
pelo poder, que nós educadores temos, de envol-
ver a comunidade estudantil nessa ação em busca 
de um mundo mais limpo e saudável. Outro momen-
to especial, vivenciado pela comunidade estudantil, 
foi a campanha de doação de alimentos não perecí-
veis para as famílias em vulnerabilidade social duran-
te a pandemia. Foi um momento ímpar e bonito de 
ver a mobilização da comunidade estudantil com o 
objetivo de fazer a diferença e ajudar a quem precisa”, 
contou Fabiane.
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Cooperar é compartilhar e, mesmo com todas as difi-
culdades enfrentadas em 2021, a Cooperativa de 
Trabalho Educacional de Sobradinho (Cooes) deu um 
show de solidariedade na celebração do Dia C. Nesse 
ano, a cooperativa repetiu a ação “Cooperativismo, sua 
vida em movimento”, no mês de julho, visando contri-
buir para a erradicação da pobreza e levar um pouco 
de alegria às famílias cadastradas na primeira Igre-
ja Batista da Cidade, que assiste a população vulnerá-
vel da cidade. A iniciativa teve o apoio de 35 voluntá-
rios, que, engajados no movimento da solidariedade, 
mobilizaram a comunidade pelas redes sociais e com 
distribuição de folders; eles conseguiram arrecadar 10 
cestas básicas com os alimentos entregues no Pit Stop 
montado em frente à escola, ajudando a mais de 75 
pessoas.

O Dia C é uma data muito esperada pelos coopera-
dos, funcionários e estudantes da Cooes, pois é um 
momento em que todos reforçam para toda a comu-
nidade os valores e princípios do cooperativismo. A 
celebração também é uma oportunidade para coope-
rados, professores, alunos e familiares vivenciarem 
e se sensibilizarem com a realidade da comunida-
de onde a cooperativa está inserida. A intercoopera-
ção entre todos os envolvidos na campanha foi funda-
mental para o sucesso da iniciativa e para demonstrar 
o poder da cooperação. 

Para a Diretora pedagógica da Cooes, Sheyla Olivei-
ra, as iniciativas sociais na cidade se fortalecem a 
cada edição. “O projeto Dia C – Dia de Cooperar é de 
suma valia para a escola Cooes, como também para 
a nossa comunidade sobradiense, pois observamos 
ser um projeto que cresce ao longo dos anos. Através 
das nossas ações estamos sempre revendo o ato de 
cooperar, além de estimular a solidariedade”, ressal-
tou Sheyla.

Cestas básicas são 
distribuídas em 
Sobradinho no Dia C 
da Cooes
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O Dia de Cooperar é uma data esperada com muito 
carinho pela Cooperativa de Trabalho Educacional de 
Salinas (Coopesal), que todos os anos promove uma 
ação integrando cooperados, colaboradores e toda a 
comunidade com iniciativas solidárias para ajudar a 
transformar a vida das pessoas. Em 2021, os coopera-
dos realizaram a campanha “Multiplicar a vida: parti-
lhando pão”, com a missão de beneficiar as maris-
queiras de Salinas da Margarida, que passaram por 
dificuldades durante o inverno rigoroso. A mobiliza-
ção para a arrecadação de alimentos não perecíveis 
para a produção de cestas básicas também contou 
com a colaboração especial de todos os alunos da 
cooperativa e de seus pais.  

Como aconteceu no ano anterior, a fim de potenciali-
zar a ação, a Coopesal distribuiu uma carta de solicita-
ção de apoio aos comerciantes locais para doação de 
alimentos, os quais prontamente aderiram à corrente 
do bem. Apesar de todas as dificuldades impostas pela 
pandemia da COVID-19, a arrecadação somou mais de 
500 kg de alimentos não perecíveis para composição 
das cestas básicas, montadas por 10 voluntários, que 

também higienizaram cada item recebido com todo o 
cuidado. Comprovando que a união faz a força e que 
laços podem ser fortalecidos, a iniciativa beneficiou 
diretamente mais de 100 pessoas e as entregas foram 
realizadas no dia 3 de julho de 2021.  

Devido ao sucesso da campanha, que superou as 
expectativas, a diretora da Coopesal, Maria das Graças 
Santana, revelou que além das marisqueiras de Sali-
nas da Margarida, famílias de Salvador, Santo Antô-
nio de Jesus e Castro Alves também foram assistidas 
com as doações. “É sempre gratificante participar de 
qualquer atividade de solidariedade. O Dia de Coope-
rar é sempre aguardado com muita expectativa, tanto 
pelos que cooperam, quanto pelas famílias beneficia-
das. Com o alto índice de desemprego, além das medi-
das de restrições devido à pandemia, muitas famílias 
estão necessitadas de tudo. Portanto, as pequenas 
atitudes de solidariedade quando somadas, trazem 
esperança e ânimo para continuar lutando pela vida”, 
pontuou a diretora.

Marisqueiras de 
Salinas da Margarida 
foram agraciadas no 
Dia C da Coopesal
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Depois do sucesso da primeira edição do Drive-thru 
da Cooperativa Educacional de Xingó (Coopex), a enti-
dade repetiu a iniciativa no Dia C de 2021. Com direi-
to a decoração temática, muita alegria e voluntários 
fantasiados, cooperados e toda a comunidade escolar 
aderiram à causa e fizeram suas doações após intensas 
sensibilizações nas redes sociais. A campanha “Genti-
leza gera gentileza” contou com o apoio de 100 volun-
tários, impulsionados em fazer o bem, que recebe-
ram as doações em uma praça da cidade, em frente 
ao colégio Boa Ideia, com toda segurança para evitar a 
propagação do coronavírus. 

De agosto até dezembro de 2021, foram arrecadados 
alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, produ-
tos de higiene pessoal e de limpeza,  fraldas descar-
táveis e produtos para crianças e bebês, que foram 
transformados em kits pelos voluntários e entregues 
pelos alunos do Ensino Médio da Coopex a comunida-
des em situação de vulnerabilidade e para a Casa de 
Passagem Menina Flor, em Paulo Afonso, organização 
que oferece acolhimento a crianças e adolescentes em 
caráter emergencial. A ação permitiu a doação de 100 
kits para adultos e 50 kits para bebês. 

Pelo segundo ano consecutivo, o drive-thru solidá-
rio da cooperativa beneficiou centenas de pesso-
as e demostrou na prática que os esforços alinhados 
para o bem comum trazem excelentes resultados e 
o cooperativismo fortalece as comunidades. Para a 
cooperada e professora da Coopex Nadjan Kelly Lins 
Cavalcanti Gomes, as mobilizações foram um sucesso: 
“Perceber que estamos de alguma forma contribuin-
do para minimizar as questões sociais e para a forma-
ção cidadã dos nossos alunos é muito importante para 
nossa cooperativa. Estamos vivendo tempos difíceis 
e só de pensar que, de alguma forma, nossos jovens 
alunos estão sendo mobilizadores de ações simples 
que movem o mundo e provocam gestos de gentile-
za nos faz ter a esperança de que eles podem fazer a 
mudança acontecer”.

Drive-thru solidário 
da Coopex ajudou 
famílias vulneráveis 
de Paulo Afonso
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No cooperativismo, cuidar do próximo e contribuir 
para transformar a vida das pessoas fazem parte da 
rotina diária de quem integra o movimento que traz 
benefícios para toda a sociedade. Com essa essên-
cia, em 2021 a Cooperativa de Trabalho e Produção 
de Salinas da Margarida (Salicoco) promoveu uma 
ação de saúde e bem-estar na cidade para o Dia C. 
A campanha “Cooperar: higienização mais alimenta-
ção é prevenção” mobilizou toda a cidade em prol dos 
cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Unidos, os cooperados realizaram diversas reuni-
ões durante a campanha com o objetivo de cadas-
trar famílias para a entrega de alimentos não perecí-
veis e álcool em gel arrecadados na comunidade, que 
se engajou com todo amor na causa. Comprometidos 
e empenhados na corrente do bem, os voluntários 
produziram itens de higiene pessoal e confecciona-
ram máscaras de proteção facial contra o coronaví-
rus, os quais foram doados aos moradores de Salinas 
da Margarida cadastrados durante a ação. A iniciati-
va superou as expectativas e conseguiu beneficiar 80 
pessoas, fortalecendo os laços de solidariedade e inte-
gração entre a cooperativa e a comunidade.

Salicoco mobilizou 
cooperados com 
campanha de saúde 
e bem-estar no Dia C
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A cooperação fortalece, supera desafios e alcança 
grandes resultados, mesmo quando não se tem os 
melhores cenários, como no caso da pandemia da 
COVID-19. Em prol da população em situação de vulne-
rabilidade, a Cooperativa de Crédito Rural de Mairi 
(Sicoob Coopemar) realizou, mais uma vez, o Mercadi-
nho Solidário em comemoração ao Dia C e repetiu em 
2021 o sucesso da edição anterior. A ação foi desenvol-
vida nas cidades baianas de Mairi, São José do Jacuípe, 
Várzea do Poço, Serrolândia, Miguel Calmon, Juazeiro, 
Jacobina; e em Petrolina, no Pernambuco, de junho a 
agosto, através da ajuda solidária de 70 voluntários. 

Mercadinho Solidário repete sucesso do 
ano anterior no Dia C do Sicoob Coopemar

O Mercadinho Solidário é uma ação sistêmica do 
Sicoob BA apoiada pelas cooperativas de crédito 
que integram o Sistema no estado e os seus Pontos 
de Atendimentos das Cooperativas de Crédito (PAs), 
como o Sicoob Coopemar, com o propósito de contri-
buir para um país mais justo, equilibrado e feliz. 
Seguindo o formato da edição passada, as agências 
disponibilizaram mesas que serviram como suporte 
para doação de alimentos e vitrine para, simultanea-
mente, ofertar os donativos à população carente, com 
apoio dos voluntários. A campanha teve uma adesão 
que superou as expectativas e já na reta final, foi possí-
vel estocar itens não perecíveis e montar cestas bási-
cas, de 10 kg e 13 kg, que na sequência foram encami-
nhadas a 129 famílias dos oito municípios envolvidos 
no projeto – o qual também contou com doação em 
dinheiro do Sicoob Coopemar. 
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A analista administrativo do Sicoob Coopemar, Isado-
ra Almeida Silva, destaca que durante os meses de 
arrecadação a solidariedade da população foi essen-
cial para o sucesso da campanha. “Em Mairi, no últi-
mo sábado do período de arrecadação, reunimos 26 
funcionários, entre às 8h e 12h, para coletar alimen-
tos, de porta em porta, pela cidade. Junto à equipe 
colocamos um palhaço, um carro de som, uma locu-
tora e um carro aberto para movimentarmos a ativida-
de. Mesmo sob chuva e sol, neste dia, conseguimos 41 
cestas”, contou, com alegria, Isadora. 

Para os envolvidos na campanha, foi gratificante 
despender tempo para ajudar o próximo, especial-
mente neste momento de pandemia e dificuldades 
financeiras que atravessamos, no qual muitas pesso-
as perderam seus empregos. Ainda de acordo com 
Isadora, graças aos excelentes resultados, a coopera-
tiva definiu que o Mercadinho Solidário será mantido 
todos os anos. “Na ação pudemos ver pessoas simples, 
mas que ainda assim contribuíram com a causa. As 
famílias carentes ficaram muito agradecidas pela 
nossa iniciativa. Uma cidadã relatou que a cesta rece-
bida foi o que salvou a semana dela, pois, naquele dia, 
ela não tinha o que dar para os netos”, contou Isadora.
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Uma rede de solidariedade da Cooperativa de Crédi-
to do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia (Sicoob 
Coopere) se formou para minimizar o sofrimento de 
famílias em situação de vulnerabilidade em 17 muni-
cípios onde a cooperativa atua, marcando a comemo-
ração pelo Dia C. Em 2021, o “Mercadinho Solidário 
Delivery” mobilizou cooperados, colaboradores e os 
moradores de Valente, na Bahia, para doarem alimen-
tos não perecíveis e produtos de higiene, que seriam 
utilizados para confeccionar cestas básicas. A inicia-
tiva beneficiou mais de 2.100 pessoas e contou com 
a participação efetiva de 144 voluntários motivados 
pela nobre causa. 

Sempre voltados às causas sociais na cidade, os volun-
tários da cooperativa organizaram e disponibilizaram 
pontos de coletas nas 17 agências ativas do Sicoob 
Coopere em 2021. Eles também sensibilizaram a 
comunidade, que prontamente se engajou na campa-
nha, cuja proposta era beneficiar a população em 
vulnerabilidade de Valente, Retirolândia, Conceição 
do Coité, Serrinha, Feira de Santana, Salvador, Tucano, 
Euclides da Cunha, Paulo Afonso, São Domingos, Nova 
Fátima, Gavião, Capim Grosso, Quixabeira, Jaguaqua-
ra, Jequié e Manoel Vitorino. A iniciativa evidenciou o 
espírito solidário e de cooperação dos cooperados e 
da comunidade. 

Feliz com o resultado da campanha, Ney Carlos da 
Silva, analista de comunicação do Sicoob Coope-
re, conta que foram arrecadados nos pontos de cole-
tas centenas de alimentos não perecíveis e produtos 
de higiene, totalizando 659 cestas básicas, que foram 
distribuídas no mês de julho. “O ‘Mercadinho Solidário 
Delivery’ foi uma ação emergencial para contribuir no 
combate à fome, uma das consequências da pande-
mia e da crise econômica, como também uma opor-
tunidade de exercer o voluntariado e a solidariedade 
com as famílias em situação de vulnerabilidade social”, 
destacou Carlos.

Mercadinho Solidário 
do Sicoob Coopere 
beneficiou 17 
municípios no Dia C
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Espalhar a semente da solidariedade é como seme-
ar o amor e cultivar a esperança. Cuidar do outro está 
na essência do cooperativismo e, em 2021, a Coope-
rativa de Crédito de Livre Admissão Norte Sul da 
Bahia (Sicoob Norte Sul) celebrou o Dia C em Gandu, 
na Bahia, com a campanha “Superação”. A finalida-
de da mobilização foi de arrecadar alimentos para a 
população em situação de vulnerabilidade por causa 
da pandemia, principalmente os idosos. A iniciati-
va contou com o apoio institucional do Sescoop/BA 
e do Instituto Sicoob e foi abraçada por cooperados, 
parceiros e toda a comunidade, reforçando que atitu-
des simples movem o mundo. 

Para fortalecer a ação, foi realizada uma mobilização 
nas redes sociais para divulgar a campanha e estimular 
a doação nas agências e em pontos de coletas, monta-
dos com todo carinho pelos voluntários da cooperati-
va em empresas associadas e supermercados parcei-
ros na cidade. A iniciativa beneficente, realizada no 
mês de agosto, superou as expectativas e foram arre-
cadadas mais de seis toneladas de alimentos em prol 
das famílias em vulnerabilidade nas cidades baianas 
de Gandu, Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Cruz das 
Almas, Maragogipe, Irará, Inhambupe, Alagoinhas e 
Rio Real, ajudando a 500 pessoas. Os resultados da 
campanha evidenciaram a força do comprometimen-
to dos cooperados e colaboradores do Sicoob Norte 
Sul pelo bem comum. 

Sicoob Norte Sul 
arrecadou mais 
de 6 toneladas em 
campanha do Dia C

Na cidade de Gandu, também foram beneficiados 
com cestas básicas o Núcleo Assistência Espirita (NAE), 
o Centro Comunitário Batista (Cecoob) e a Igreja Batis-
ta Maranata, assim como o Centro de Recuperação 
Aprisco, em Santo Antônio de Jesus, contou a secre-
tária executiva do Sicoob Norte Sul, Áurea Barbosa. 
Ainda de acordo com ela, os próprios colaboradores 
da cooperativa, com apoio da diretoria, presidência 
e conselhos, atuaram na arrecadação de alimentos, 
montagem de cestas básicas e entrega das cestas nas 
nove cidades onde atua o Sicoob Norte Sul. 

“É sempre muito gratificante participar das ações cujo 
público-alvo é a comunidade. O Dia C faz parte do 
calendário anual da cooperativa e está inteiramente 
ligado ao 7º princípio do cooperativismo, que é o inte-
resse pela comunidade. A cada ano a nossa equipe se 
supera e está sempre engajada na ação, fortalecen-
do a iniciativa, estimulando a doação e mobilizando 
outras pessoas a fazerem parte dela. Prova disso foi o 
sucesso obtido esse ano com a arrecadação de quase 
sete toneladas de alimentos”, celebrou Áurea.
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A Cooperativa de Crédito do Sertão Baiano (Sicoob 
Sertão) abraçou o projeto “Mercadinho Solidário” e 
conseguiu arrecadar cerca de 1,5 toneladas de alimen-
tos não perecíveis, que foram doados a famílias de 
baixa renda da cidade de Campo Formoso. A mobili-
zação pelo Dia de Cooperar – Dia C foi iniciada inter-
namente com cooperados e colaboradores e, em 
seguida, começou a ser divulgada nas redes sociais, 
informando os pontos de coleta onde qualquer 
pessoa poderia doar. A iniciativa, realizada em Pinta-
das, na Bahia, contou com 30 voluntários e beneficiou 
diretamente cerca de 750 pessoas. 

No “Mercadinho Solidário”, ação que já faz parte do 
Dia C desde 2020, alimentos, produtos de higiene e 
demais artigos podem ser doados nas cooperativas 
de crédito que integram o Sicoob/BA. Esses pontos de 
coleta disponibilizam mesas que servem como supor-
te para as doações e, ao mesmo tempo, como vitrine 
para expor os donativos à população necessitada, que 
tem acesso a eles. 

Sicoob Sertão 
abraçou o projeto 
Mercadinho Solidário

“Visitamos alguns associados e pedimos ajuda para 
no dia da entrega termos uma quantidade razoável 
de alimentos. Fizemos a instalação do Mercadinho em 
frente à cooperativa e no mesmo dia parte dos nossos 
voluntários também saiu arrecadando alimentos pelas 
ruas da cidade, trazendo para nosso ponto de distri-
buição”, relata Sara dos Santos Almeida, analista de 
gestão de pessoas da cooperativa.

A importância da ação do Sicoob Sertão foi além do 
contexto de pandemia, em que muitas famílias perde-
ram renda, contribuindo para evidenciar o propósito, 
enquanto cooperativa, de estar presente nas comuni-
dades e fazendo a diferença. No final, foram 250 famí-
lias atendidas com a ação, que despertou em cada 
um, equipe, voluntários e doadores, a certeza de que 
trabalhar pelo sucesso conjunto é a melhor forma de 
atingir o equilíbrio e a alegria social. 

Ainda segundo Sara dos Santos Almeida, foi muito 
gratificante saber que a equipe contribuiu para que 
as famílias tivessem alimentação adequada naquele 
momento. “Isso traz um sentimento de gratidão muito 
intenso e, ao mesmo tempo, proporciona reflexão de 
como os problemas sociais passam ‘despercebidos’ 
aos olhos de tantas pessoas. Nossa equipe se mostrou 
muito satisfeita e engajada”, comemora a analista de 
gestão de pessoas.
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A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde 
(Unibrasil Saúde) realizou, em agosto de 2021, uma 
grande ação de saúde, que também contou com 
a doação de cestas básicas, na cidade de Itaité, no 
nordeste da Bahia. Entre os serviços oferecidos esta-
vam exames de ultrassonografia e radiografia, aferi-
ção de pressão arterial e glicemia, teste de HIV/GBS, 
entrega de preservativos e vacinação. Além disso, 
houve palestras sobre prevenção ao uso de drogas, 
saúde mental e violência contra idosos e crianças, 
educação alimentar, beleza, acolhimento e cadastra-
mento das famílias.

A mobilização em celebração ao Dia C contou com 25 
voluntários e foi realizada em parceria com o municí-
pio de Itaité, que previamente divulgou a ação para a 
população e realizou agendamentos para a os servi-
ços ofertados. Cerca de 88 pessoas tiveram aces-
so às orientações e atendimentos na área de saúde. 
Também foram doadas cestas básicas, que foram 
entregues às famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Entre os parceiros da ação estiveram a empresa 
Sinais Vitais e o CRAS/CREAS.

“A ação revelou a real importância do ato de ser soli-
dário e do amor ao próximo, com o objetivo de mini-
mizar os efeitos causados pela crise da pandemia, 
oferecendo benefícios práticos às famílias, poden-
do também trazer um alento às pessoas vulneráveis 
e assim alterando positivamente a realidade social”, 
comentou Adriana de Carvalho, assistente social da 
Unibrasil Saúde.

Quando duas ou mais pessoas cooperam para desen-
volver um trabalho, todas elas são fortalecidas e a 
Unibrasil Saúde mostrou como o cooperativismo 
pode ajudar a construir laços e a firmar relações entre 
as pessoas. 

“As cooperativas se firmam cada vez mais como 
instrumentos importantes de desenvolvimento social 
e econômico, e no Dia C a força da cooperação é 
demonstrada através dessa iniciativa, que beneficiou 
as comunidades e com ações voluntárias. Isso mostra 
o comprometimento de todos os envolvidos”, afirma a 
assistente social.

Unibrasil Saúde organizou grande ação de 
saúde e doação de alimentos em Itaité
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Marcando o Dia C, a Cooperativa de Trabalho Médi-
co (Unimed Santo Antônio de Jesus) doou 150 cestas 
básicas às paróquias São Benedito e São José para 
serem distribuídas às famílias em situação de vulne-
rabilidade social. Essa ação fez parte do compromisso 
que a cooperativa teve em contribuir para a assistên-
cia à complementação alimentar nas comunidades, a 
fim de minimizar o sofrimento de centenas de pessoas 
acometidas pela pandemia.  

A iniciativa se baseou em valores de ajuda mútua, 
responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 
solidariedade. Esses são alguns dos pilares do coope-
rativismo, que fazem a diferença para cooperados e 
toda a comunidade ao redor. Para a Unimed Santo 
Antônio de Jesus, a responsabilidade social anda de 
mãos dadas com o desenvolvimento sustentável.

Como a ação foi realizada em abril de 2021, durante 
um período grave da pandemia, a mobilização para 
a arrecadação de alimentos foi realizada através de 
aplicativo de mensagens, junto aos cooperados da 
instituição. Além disso, a cooperativa doou R$ 4 mil 
para serem revertidos em alimentos para as famílias 
atendidas. 

“As iniciativas coletivas de apoio às populações mais 
vulneráveis no contexto da pandemia nos trouxe 
muita aprendizagem, principalmente o olhar para o 
outro. A solidariedade tornou-se um pilar fundamen-
tal para os que buscam uma vida plena”, declarou Celi-
na Bulhões, gerente administrativa da cooperativa.

A ação beneficiou mais de 100 famílias, contou com 
a colaboração de 30 voluntários e das duas paróquias 
beneficiadas, que possuem cadastros das famílias em 
situação de vulnerabilidade, os quais foram utiliza-
dos para fazer a distribuição dos alimentos. De acordo 
com Celina Bulhões, todas as doações que foram reali-
zadas às famílias trazem uma satisfação imensurável.

Unimed fez ação contra a fome em Santo 
Antônio de Jesus
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Praticar os valores cooperativistas de cuidado e aten-
ção ao próximo é mais do que uma missão para a 
Cooperativa de Trabalho Odontológico de Feira 
de Santana (Uniodonto Feira de Santana). A fim de 
demonstrar carinho, afeto e a preocupação com 
o bem-estar da comunidade onde está inserida, a 
cooperativa celebrou o Dia C com uma iniciativa para 
estimular a doação de alimentos e cestas básicas na 
cidade para a Associação de Apoio a Pessoas com 
Câncer (AAPC), entidade que precisou ainda mais de 
apoio durante a pandemia para dar continuidade às 
suas atividades.  

A mobilização aconteceu durante todo o mês de 
julho de 2021 e contou com o apoio da população e 
de empresas parceiras, que se engajaram na rede de 
solidariedade da Uniodonto. Com toda dedicação e 
afeto, cooperados e colaboradores da cooperativa se 
empenharam na sensibilização e coleta dos donativos, 
realizada na sede da cooperativa, finalizando o proje-
to com muitos alimentos arrecadados. As doações 
foram entregues pelos voluntários no mês de agos-
to e beneficiaram 450 pessoas assistidas e cadastra-
das pela AAPC, que, assim como o cooperativismo, 
atua para transformar vidas e ajudar a construir novas 
histórias através da ajuda mútua, do acolhimento e da 
cooperação.

Unidonto Feira de 
Santana celebra Dia C 
com campanha 
solidária em prol da 
Associação de Apoio a 
Pessoas com Câncer
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REGIÃO
Sudoeste

A Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense 
(Coopmac) celebrou o Dia C de uma forma bastante 
especial em 2021, com um Café Solidário que reuniu 
cooperados e seus familiares em Vitória da Conquista-
-BA. Uma programação voltada para o público infantil 
foi organizada para marcar a data, que também contou 
com uma palestra sobre cafeicultura, principal ativida-
de da cooperativa. O cooperativismo foi outro tema 
de palestra do encontro, com o objetivo de disseminar 
e ressaltar a importância do modelo de negócio que 
mais cresce no mundo, especialmente em tempos difí-
ceis, entusiasmando todos os presentes. 

As iniciativas aconteceram na tarde do dia 10 de 
outubro, contando com voluntários que contribuí-
ram para a realização das ações. Comprometidos em 
transformar a vida das pessoas que estão atravessan-
do momentos difíceis com a pandemia da COVID-19 
e estendendo suas ações de empatia e solidarieda-
de, a Coopmac também promoveu uma campanha de 
arrecadação de alimentos e brinquedos para as famí-
lias vulneráveis de Vitória da Conquista. Além das arre-
cadações, a cooperativa fez uma doação em dinheiro 
para intensificar as distribuições, beneficiando direta-
mente mais de 200 pessoas e comprovando que atitu-
des simples movem o mundo.

Café Solidário 
marcou Dia C da 
Coopmac
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Iniciativas de sucesso, como o “Mercadinho Solidá-
rio”, que levam dignidade a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, devem ser multiplicadas. Foi 
exatamente isso o que aconteceu com o “Mercadinho 
Solidário” se transformando em uma ação sistêmi-
ca da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores Municipais de Vitória da Conquista (Sicoob 
Credcoop), marcando o Dia C. A cidade de Vitória da 
Conquista foi beneficiada com essa ação, que arreca-
da alimentos e outros produtos e os disponibiliza para 
pessoas com necessidades materiais. 

A ação funcionou da seguinte forma: alimentos, 
produtos de higiene e demais artigos foram doados 
nas cooperativas de crédito que integram o Sicoob 
Credcoop e nos seus Pontos de Atendimentos (PAs). 
Esses pontos de coleta disponibilizaram mesas, que 
serviram como suporte para as doações e, ao mesmo 
tempo, como vitrine para ofertar os donativos à popu-
lação necessitada, com o apoio dos voluntários. 

Em 2021, o “Mercadinho Solidário” atuou em interco-
operação com o Sicoob Crediconquista, Sicoob Cred-
coop e Sicoob Cred Executivo, recebendo doações 
de materiais de limpeza, higiene pessoal e alimen-
tos, os quais foram utilizados para montar cestas bási-
cas distribuídas em bairros carentes de Vitória da 

Conquista. A ação contou com a ajuda de clientes, 
funcionários e cooperados, que puderam doar nos 
pontos de coleta montados em todas as agências. O 
resultado foi de 200 cestas básicas! 

 “Participar desta ação foi muito bacana, pois coloca-
mos em prática o princípio do interesse pela comu-
nidade e contribuímos para que, ao menos naque-
le mês, as famílias beneficiadas tivessem o alimento 
na mesa”, comenta Viviane Silveira Dias, analista de 
gestão de pessoas do Sicoob Credcoop. 

A iniciativa contou com o apoio da Polícia Militar 
da Bahia em Vitória da Conquista, através do proje-
to social “Patrulha Solidária”, e a participação de 26 
voluntários, que auxiliaram na arrecadação de produ-
tos no mês de junho e na sua distribuição nos bairros 
Miro Cairo e Bruno Bacelar, em julho de 2021.

O Mercadinho Solidário foi de extrema importância no 
contexto de pandemia pelo qual passamos em 2021, 
tendo em vista as dificuldades que foram e vêm sendo 
enfrentadas por grande parte da população. “Se todos 
fizerem um pouco, somaremos uma força inigualável 
e muito mais pessoas poderão ser beneficiadas”, acre-
dita Viviane Silveira Dias.

Mercadinho Solidário 
leva dignidade à 
Vitória da Conquista
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Sicoob Crediconquista 
arrecadou, em 2021, 
mais de 1 tonelada de 
alimentos para doação
Pensando no bem comum diante dos desafios enfren-
tados em consequência da pandemia em 2021, a 
Cooperativa de Crédito do Sudoeste Baiano (Sicoob 
Crediconquista) arrecadou mais de 1 tonelada de 
alimentos para doações e realizou várias ações de 
cunho social e assistencialista, investindo R$ 12.341,19, 
sendo R$ 3 mil somente no Dia C. Em uma ação de 
intercooperação, o Instituto Sicoob e o Sicoob Credi-
conquista, junto ao Sicoob Credcoop e Sicoob Cred 
Executivo, realizaram uma ação para arrecadar 
alimentos. 

“Com o propósito de promover o bem-estar das 
pessoas com itens básicos de sobrevivência, reforça-
mos durante todo ano ações desta natureza, promo-
vendo ainda mais a união de forças para auxiliar as 
comunidades onde atuamos”, comenta Larissa Brito 
dos Santos, secretária executiva do Instituto Sicoob. 

A arrecadação foi feita no mês de junho e a doação, 
realizada dentro da programação do Dia de Cooperar 

(Dia C), em 03 de julho. As 200 cestas básicas e os 
kits de lanches para as crianças foram entregues em 
uma grande ação realizada em parceria com o proje-
to “Patrulha Solidária”, da Polícia Militar da Bahia. As 
famílias beneficiadas vivem em situação de vulnera-
bilidade social nos bairros Miro Cairo e Bruno Bacelar, 
em Vitória da Conquista, na Bahia. 

Foi unindo pessoas em um ciclo virtuoso de solidarie-
dade que o projeto contou com o auxílio dos coope-
rados, os quais puderam doar alimentos nos pontos 
de atendimento das cooperativas participantes, e com 
parceiros nas cidades de Poções e Itapetinga.

“Durante a pandemia da COVID-19, em que as desi-
gualdades de renda, gênero e raça já existentes se 
intensificaram, ainda mais, cooperação e colaboração 
não são uma escolha; são o único caminho a percor-
rer”, defende Larissa Brito dos Santos, secretária execu-
tiva do Instituto Sicoob.
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REGIÃO
Sul

Momentos de atenção, carinho e amparo fazem a dife-
rença na vida de quem perdeu um ente querido ou 
atravessa dificuldades devido à pandemia. Pensando 
em trazer leveza e alegria àqueles que estavam enfren-
tando as consequências da COVID-19, a Cooperativa 
Educacional de Teixeira de Freitas (Cetef) formou um 
mutirão do amor para celebrar o Dia C e mobilizou 
seus cooperados, professores, alunos, funcionários, 
empresários e toda a comunidade para doar alimentos 
à população em situação de vulnerabilidade durante a 
campanha “Quem tem fome, tem pressa”. 

Em junho de 2021, a escola, que se preparou com 
decoração temática junina, estimulou a doação de 
alimentos durante todo o mês, através de vídeos 
gravados pelos alunos, com auxílio dos professores, 
trazendo mensagens de incentivo à solidariedade e 
adesão à campanha; concurso de frases para divulgar 
a iniciativa, com o objetivo de arrecadar alimentos no 
drive-thru solidário, realizado no dia 26 do mesmo mês. 

Acolhimento e solidariedade 
marcaram o Dia C da Cetef
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Traduzindo os princípios cooperativistas, a solidarie-
dade e a preocupação com o próximo se refletiram 
na arrecadação de centenas de donativos, os quais 
foram entregues pelos líderes de turmas às famílias 
previamente cadastradas pelos voluntários da coope-
rativa que organizaram a campanha. Atitudes simples 
movem o mundo e a ação da Cetef contribuiu para 
ajudar mais de 100 pessoas que residem em Teixei-
ra de Freitas, na Bahia, e atravessavam dificuldades 
financeiras devido à pandemia.
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Foi com o objetivo de cooperar para dias melhores 
e contribuir para suavizar a vida de quem precisa de 
amparo, que a Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Funcionários da Ceplac (Sicoob Coopec) 
realizou, como ação alusiva ao Dia C, uma campa-
nha com a missão de arrecadar alimentos não pere-
cíveis, a fim de acolher famílias e instituições em situ-
ação de vulnerabilidade em Itabuna e Ilhéus. Durante 
o mês de julho de 2021, os pontos de atendimento da 
cooperativa tornaram-se também espaços para a soli-
dariedade e coleta de donativos, comprovando que 
a cooperação é capaz de fazer a diferença na vida de 
muitas pessoas.

Graças ao compromisso dos cooperados, colabora-
dores e funcionários da Sicoob Coopec pelo bem 
comum, especialmente em tempos de pandemia, a 
iniciativa conseguiu arrecadar centenas de mantimen-
tos e, com a doação em dinheiro do Sicoob Coopec 
para potencializar a ação, foi possível confeccionar 
216 cestas básicas. Em Itabuna, os donativos foram 
destinados ao Grupo de Apoio às Famílias Carentes 
(GAFC), Abrigo São Francisco, Lar Dr. Baldoíno Lopes 
de Azevedo e Albergue Bezerra de Menezes. Já em 
Ilhéus, a parceria com a ONG Ilhéus Solidário possibi-
litou ajudar a famílias em situação de vulnerabilidade 
resguardadas pelo projeto. Com a união e determina-
ção de todos os envolvidos, a rede do bem conseguiu 
ajudar 869 pessoas.

Famílias e 
instituições de 
Itabuna e Ilhéus 
são assistidas em 
ação solidária do 
Sicoob Coopec em 
comemoração ao 
Dia C
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TransformAÇÃO! Foi com esse espírito que o Sicoob 
Costa do Descobrimento realizou uma ação que 
ajudou a mais de 200 pessoas e distribuiu cerca de 3,5 
toneladas de alimentos. Com a missão de impactar 
não só a realidade de seus associados, mas também 
a da comunidade que está ao seu redor, a cooperativa 
arrecadou e distribuiu alimentos e produtos de higie-
ne em Itamaraju, no sul da Bahia. 

A iniciativa foi realizada pelo Dia de Cooperar, o famo-
so Dia C, e aconteceu em agosto de 2021, visando 
desenvolver ações de responsabilidade social, colo-
cando em prática os valores e princípios cooperati-
vistas por meio de ações voluntárias. “A campanha de 
arrecadação de alimentos teve como objetivo possi-
bilitar a complementação alimentar de famílias em 
vulnerabilidade social cadastradas em nossa entidade, 
das comunidades próximas e aquelas acompanhadas 
pelos serviços socioassistenciais do Centro de Refe-
rência em Assistência Social (CRAS)”, esclarece a secre-
tária executiva do Sicoob, Fernanda Santos. 

O tema da ação foi “Quem tem fome, tem pressa”, 
desenvolvida entre 25 de junho e 24 de julho de 2021, 
contando com três pontos de arrecadação e com a 
distribuição dos alimentos em agosto do mesmo ano. 
Ao somar forças com 30 voluntários, a cooperativa 

pôde auxiliar a garantir a segurança alimentar das 
famílias e diminuir os impactos ocasionados pela 
pandemia da COVID-19, principalmente naquelas que 
tiveram a renda familiar comprometida devido ao 
isolamento social. 

Ainda segundo Fernanda Santos, houve um acom-
panhamento com visitas domiciliares que resultou 
no estudo social de cada família e foram distribuídas 
250 cestas de alimentos. “Desta forma, cumprimos 
também o 7º princípio do Cooperativismo, ou seja, o 
Interesse pela Comunidade”, finaliza. 

Devido à pandemia da COVID-19, a arrecadação 
contou com a atuação dos Voluntários Transformado-
res também em prol da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) e da creche Arco-Íris, sempre 
privilegiando as famílias com alta vulnerabilida-
de. Além disso, as entregas aconteceram de maneira 
descentralizada, a fim de evitar a aglomeração na hora 
do recebimento.

Para Fernanda Santos de Jesus, o sucesso dessa ação 
se deu por causa do engajamento dos envolvidos, 
sendo um momento de reflexão e solidariedade junto 
às comunidades.

Iniciativa do Sicoob Costa do 
Descobrimento distribuiu mais de 
três toneladas de alimentos
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Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos! Essa 
máxima do cooperativismo norteou o Sicoob Extremo 
Sul, que realizou o “Mercadinho Solidário”, em Teixeira 
de Freitas, para comemorar o Dia C em grande estilo. 
Foram arrecadados alimentos, itens de higiene pesso-
al e limpeza nas agências e entre os colaboradores, 
além da doação de R$ 3 mil realizada pela cooperativa. 

Os 936 kg de alimentos arrecadados trouxeram alívio 
para 100 famílias, que puderam contar com os produ-
tos entregues a instituições da cidade. O Dia C é sobre 
solidariedade, cooperação para um bem maior, visan-
do auxiliar uma comunidade. Por isso, o “Mercadinho 
Solidário” se encaixa perfeitamente como ação, pois 
arrecada e doa esses itens para pessoas que estão em 
situação de vulnerabilidade social. Entre os envolvi-
dos, 17 voluntários, 100 famílias beneficiadas e um 
expressivo número de doadores, a mensagem que 
fica é uma só: o sucesso só é alcançado quando pode 
ser dividido.

Sicoob Extremo 
Sul traz alívio para 
famílias de Teixeira 
de Freitas
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Sicredi Região Sul 
da Bahia fez doação 
de alimentos para 
três instituições 
beneficentes
De setembro a novembro de 2021, a Cooperativa de 
Crédito Sicredi Região Sul da Bahia (Sicredi Região Sul 
da Bahia) beneficiou centenas de pessoas através da 
arrecadação e entrega de alimentos para as famílias 
das escolas Irmã Margarida, Creche Otaciana Pinto e 
a Missão FALA, todas da cidade de Itabuna. Nesta últi-
ma foram oferecidos atendimentos médicos gratui-
tos realizados pelos associados da Unimed Itabu-
na, em uma ação de intercooperação entre as duas 
cooperativas.

As especialidades médicas atendidas foram clínica 
geral, otorrinolaringologia, urologia e gastroentero-
logia. Os atendimentos foram realizados através da 
Missão FALA, associação humanitária cujo objetivo é 
levar saúde e educação, em parceria com as comuni-
dades locais, para pessoas carentes em todo o Brasil.

Nesse período, foram doadas 300 cestas básicas 
contendo arroz, feijão, macarrão, óleo, café, água sani-
tária, sabão, entre outros itens. A entrega contou com a 
valiosa participação dos cooperados das duas coope-
rativas, além de parceiros de outras entidades. “Parti-
cipar dessa ação foi gratificante, pudemos conversar 
sobre as dificuldades destas instituições e fortalecer 
os laços de parceria”, comenta Vanessa M. de Jesus, do 
Sicredi Itabuna.

A ação realizada pôde ajudar as famílias que têm 
pouco acesso a políticas públicas de erradicação da 
pobreza e da fome. As escolas foram escolhidas, pois, 
com a pandemia da COVID-19 e o fechamento das 
instituições de ensino, essas famílias em vulnerabilida-
de social tiveram pouco acesso à assistência alimentar.
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Unimed Itabuna levou atendimento médico 
a beneficiários de organização humanitária
A saúde é nosso bem maior, e durante a pandemia 
muitas pessoas deixaram de ir ao médico por medo 
de contágio. Atenta à comunidade onde está inseri-
da, a Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed Itabu-
na) ofereceu atendimento médico gratuito, realizado 
pelos associados da cooperativa, às pessoas atendi-
das pela Missão FALA, organização humanitária que 
atua em Itabuna. As especialidades médicas atendi-
das foram clínica geral, otorrinolaringologia, urologia 

e gastroenterologia.  A ação foi realizada em comemo-
ração ao Dia C. 

Os atendimentos foram realizados através da Missão 
FALA, beneficiando mais de 300 pessoas. As consul-
tas foram realizadas ao mesmo tempo que outra ação, 
organizada em intercooperação com a Sicredi Região 
Sul da Bahia, de entrega de cestas básicas.
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Cooperativa 
Uniodonto Itabuna 
realizou campanha 
em benefício de um 
abrigo de idosos
Celebrando o Dia de Cooperar – Dia C, a Cooperativa 
Odontológica Região Sul da Bahia (Uniodonto Itabu-
na) realizou a entrega de materiais de limpeza e fral-
das geriátricas no abrigo de idosos São Francisco de 
Assis, na cidade de Itabuna. Além disso, a cooperativa 
contribuiu com um valor financeiro e alguns coope-
rados doaram o valor de uma consulta odontológica 
para a compra dos donativos.

No total, 70 pessoas foram beneficiadas pela ação 
“Doar faz bem”. A cooperativa arrecadou o valor de 
uma consulta odontológica dos cooperados, que auto-
rizaram o desconto em sua fatura, além da doação da 
própria cooperativa. Com o valor arrecadado, foram 

comprados materiais de limpeza e fraldas geriátri-
cas e, no dia 06 de novembro de 2021, foi realizada a 
entrega.

“Foi extremamente gratificante ajudarmos aos nossos 
semelhantes e doarmos um pouco do que temos. A 
doação de materiais de limpeza, que são materiais de 
suma importância no combate à COVID-19, foi impor-
tante para o abrigo”, afirmou Luisa Monção, gerente 
da cooperativa. O cooperativismo é uma das expres-
sões da solidariedade e quando praticamos o altruís-
mo, passamos a colaborar para uma sociedade mais 
justa e fraterna.
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Sabendo da importância da doação de órgãos como 
medida para salvar muitas vidas e sempre atentos aos 
temas relevantes para a sociedade, o Sistema Oceb e 
as cooperativas baianas realizaram no mês de setem-
bro a “Campanha Coopere com a Vida – Seja doador 
de órgãos e avise a sua família”. A ação faz parte da 
campanha nacional do Setembro Verde, cujo objeti-
vo é informar, desmistificar e incentivar a doação de 
órgãos. 

Nessa edição foi realizado um bate-papo virtual, a 
Coopera Live, através do canal do Sistema Oceb no 
YouTube, no dia 22 de setembro de 2021, que contou 
com a participação de Cergio Tecchio, presidente da 
Oceb; Marli Nascimento, do Banco de Olhos da Bahia; 
Giovanna Fiori, do projeto Deixe Vivo; Ricardo Ishma-
el, jornalista e escritor; e Danielle Nunes, transplantada 
de córnea. A fim de reforçar a importância da doação 
de órgãos, no dia 27 de setembro, as cooperativas da 
Bahia realizaram uma grande mobilização estadual 
chamando a atenção da sociedade sobre o assunto.

O apoio ao Setembro Verde vai ao encontro dos valo-
res das cooperativas: a solidariedade, a crença de que 
ninguém perde quando todo mundo ganha e a busca 
por benefícios para si e para a comunidade norteiam 
o trabalho de todas elas. 

Infelizmente, nem todos pensam assim e é comum 
ouvir pessoas que não querem doar seus órgãos. Isso 
acontece, sobretudo, devido à falta de informações 
de como acontece o transplante, ao medo de preju-
dicar a própria saúde ou até mesmo por preconceito. 
Então, para ajudar a desmistificar a doação, destaca-
mos alguns pontos importantes de acordo com infor-
mações da Associação Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO):

Coopere com a Vida 
visa desmistificar 
doação de órgãos
Live promovida pelo 
Sistema Oceb e 
cooperativas baianas 
debateu o tema

• Mais de 50 mil pessoas 
esperam na fila para serem 
transplantadas no Brasil 
(Ministério da Saúde).

• As cirurgias de rim e córnea 
reúnem o maior número de 
pacientes na fila de espera.

• O número de doadores 
caiu desde 2019 devido 
aos desdobramentos da 
pandemia da COVID-19.
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• Existem dois tipos de doadores de órgãos: o doador 
em vida e o doador após ser diagnosticado com morte 
encefálica. O doador em vida precisa ser uma pessoa 
com boa saúde, estar em condições de doar o órgão 
ou tecido sem comprometer a sua própria saúde e 
aptidões vitais. A morte encefálica é permanente e 
irreversível; portanto, após seu diagnóstico a pessoa 
não tem como “reviver”, mesmo tendo seus órgãos 
ainda funcionando. Mas essa pessoa ainda pode doar 
seus órgãos, podendo salvar várias vidas.

• Os órgãos que podem ser doados são (no caso do 
doador vivo): rim, medula óssea, parte do fígado (em 
torno de 70%) e parte do pulmão (em situações excep-
cionais). Já um único doador falecido pode salvar mais 
de oito vidas, podendo doar: coração, pulmão, fígado, 
rins, pâncreas, córneas, intestino, pele, ossos e válvu-
las cardíacas.

• Depois de realizadas todas as avaliações e exames 
médicos, o doador é encaminhado para a cirurgia de 
retirada de órgãos. Nas pessoas que tiveram morte 
encefálica, o corpo terá apenas uma cicatriz no abdo-
me e fica como antes, sem nenhuma deformidade. 

Agora fica a pergunta final: e você, já avisou a sua 
família que quer ser doador de órgãos? Você pode ser 
o herói de muitas pessoas!
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A ajuda chegou de muitas formas: através de cestas 
básicas, quentinhas, uma palavra amiga, produtos 
de higiene, colchões, roupas, um abraço. Atitudes 
simples movem o mundo e foi assim que as coope-
rativas baianas ajudaram no esforço nacional em prol 
dos desabrigados e impactados pelas enchentes que 
aconteceram no sul da Bahia no final de 2021. A inter-
cooperação possibilitou um alívio ao sofrimento que 
parte da população do nosso estado sentiu e que, 
graças à solidariedade de organizações e indivíduos, 
tem conseguido se reerguer.

Intercooperação trouxe alívio a 
desabrigados das chuvas no sul da Bahia
Cooperativas doaram produtos, alimentos e 
organizaram ações voluntárias

O Movimento Coopera Sudoeste foi formado pelas 
cooperativas Unimed do Sudoeste, Coopmac, Sicoob 
Crediconquista, Sicoob Credcoop, Unicred Sudoeste, 
Cooabriel, entre outros parceiros, e mobilizou voluntá-
rios que doaram alimentos, roupas, material de limpe-
za e água potável para as famílias afetadas. “É triste o 
que ocorreu em nossa região e aquele foi o momento 
de deixar o espírito de cooperação entrar em nossos 
corações. Sabemos da solidariedade do nosso povo 
e contamos com a ajuda de todos, confiamos nisso”, 
afirmou o presidente da Unimed do Sudoeste, Dr. 
Liomar Couto. 
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O Sicoob Central BA conseguiu, através de suas agên-
cias e parceiros, destinar R$ 200 mil às famílias afeta-
das. Suas filiadas se transformaram em pontos de 
arrecadação de donativos, além de ter disponibiliza-
do uma conta para receber doações de todo o país. 
“A Campanha SOS Chuvas na Bahia foi uma mobiliza-
ção sistêmica de apoio aos municípios afetados pelas 
fortes chuvas. O estado precisou da nossa cooperação 
e juntos pudemos fazer a diferença na vida de muitas 
pessoas”, reforça a gerente do Sicoob Central BA, Taíse 
Cersosimo.

Foram cerca de 165 municípios atingidos pelas fortes 
chuvas e mais de 50 mil pessoas desalojadas. Dian-
te dessa triste realidade, a união foi a solução encon-
tradas por várias das nossas cooperativas, tendo 
como lema o princípio de contribuir para o desen-
volvimento das comunidades como algo inerente ao 
cooperativismo. 

A ajuda veio de todos os cantos do estado, inclusive da 
região Oeste, mais precisamente da Cooperativa dos 
Produtores Rurais da Bahia – Cooperfarms, localiza-
da no município de Luís Eduardo Magalhães. Segundo 
Marcelo Kappes, presidente da Cooperfarms, desde o 
início da pandemia o setor tem se mostrado empático 
e solidário com centenas de famílias em vulnerabilida-
de. “Não foi diferente naquele momento, diante dos 
estragos causados pelas chuvas”, afirmou. As doações 
foram destinadas para as comunidades de Angical, 
Cotegipe e Wanderley. 

O Brasil inteiro se solidarizou com as pessoas e cidades 
afetadas e isso mostra, mais uma vez, que os brasilei-
ros compartilham muitos dos nossos valores enquanto 
cooperativas: cooperação, transformação e equilíbrio.
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BALANÇO
Dia C 2021

51
Iniciativas

29.508
Beneficiários

2.715
Voluntários

25
Municípios

55
Cooperativas

62 Revista Promoção Social Cooperativista 2021



CONSELHO ADMINISTRATIVO

Cergio Tecchio 
Presidente

Antonio José Tarciso de Assunção 
Representante das Cooperativas Contribuintes 
(Cooproeste)

Maria Vandalva Lima de Oliveira 
Representante das Cooperativas Contribuintes 
(Sicoob Coopere)

Taíse da Cunha Cersosimo 
Representante dos Funcionários 
(Sicoob Central-BA)

Verônica Alves Oliveira 
Representante do Sescoop Nacional 
(Cooeduc - Eunápolis)

CONSELHO ADMINISTRATIVO – SUPLENTE

Augusto Marques Guimarães 
Representante do Sescoop Nacional

Luciano Moreira Tavares 
Representante das Cooperativas Contribuintes 
(Uniodonto Ilhéus)

Marcelo Leomar Kappes 
Representante das Cooperativas Contribuintes 
(Cooperfarms)

Sônia Regina Coelho Sabino 
Representante dos Funcionários das Cooperativas 
(Cooproeste)

CONSELHO FISCAL

Arnóbio Rios de Almeida 
Titular (Sicoob Sertão)

Evandro de Almeida Gouveia Sobrinho 
Titular (Coopercolo)

Gerson Carlos Ferreira Souto 
Titular (Sicoob Costa do Descobrimento)

CONSELHO FISCAL

Ana Paula Souza Silva 
Suplente (Coopag)

David Marcelino Almeida Schmidt 
Suplente (Coopeb)

Paulo César de Andrade Oliveira 
Suplente (Sicoob Crediconquista)

DIRETORIA EXECUTIVA

José Alberto Batista dos Santos 
Superintendente

FUNCIONÁRIOS

Ane Fonseca Sá Calafange 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

Angela Colavolpe Britto Gédéon 
Assessora Jurídica

Camila Lima Santos 
Advogada

Fernanda Sampaio Dantas Fontes 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

Flávia Carneiro de Oliveira 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

Geisa Ferreira Ribeiro Félix 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

George Silva Freitas 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

Iasmin Santana Barros 
Analista de Comunicação

Jussiara Lessa Caires 
Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas

Livia Conceição da Silva 
Gerente de Operações

Marcos Lopes Conceição 
Analista de Operações

Mariângela Ribeiro de Jesus 
Analista de Operações

Rosemeire Brito Vilas Bôas 
Analista de Operações

Suzana Helena Teixeira Figueiredo 
Advogada

Tássia de Lima Gouveia Ciríaco 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

Telma Sueli dos Santos 
Técnica de Operações

Thiago Santos Sousa 
Contador

Valter Santos Sampaio 
Analista de Cooperativismo e Monitoramento

Time Sescoop 
na Bahia
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Atitudes 
simples
movem o 
mundo.


