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Os associados têm agora à disposição uma agência 
do Sicoob Coopere na capital baiana. Ela está localizada na 
Avenida Edgard Santos, 575, bairro Narandiba.

O crescimento da cooperativa se deu a partir da in-
corporação da Cooperativa de Crédito dos Empregados da 
Coelba e da Chesf Ltda. — Sicoob Copelba pelo Sicoob 
Coopere. A união aconteceu em 01 de novembro, na As-
sembleia Geral Extraordinária Conjunta, em Valente-BA, 

com a participação dos delegados e associados de ambas 
as cooperativas.

Considerando o mês de agosto como data-base defini-
da pela Assembleia, com a união, o número de associados 
do Sicoob Coopere ultrapassou 41 mil, um incremento de 
7%. Já o capital social foi de R$ 20 milhões para R$ 26 
milhões, um salto de 25% e os ativos totais foram para R$ 
170 milhões, um crescimento de 4%. 

O empresário José Adriano dos Santos Cunha, pro-
prietário da São Miguel Distribuidora de Bebidas Valenten-
se, de Valente-BA, levou R$ 50 mil na promoção nacional 
“Sicoob Transforma sua Empresa”. Associada do Sicoob 
Coopere, a distribuidora foi uma das 10 contempladas no 
país e a única da Bahia. 

Ao receber a boa notícia, Adriano Magal, como é po-
pularmente conhecido relatou: “esse prêmio permitirá con-
cluir nossa sede própria. Esse dinheiro chegou através das 
mãos de quem sempre me ajudou. Obrigado Sicoob!”.

O empresário revelou que a cooperativa “é a maior 
responsável pelo nosso crescimento, pois quando temos 

um apoiador como o Sicoob fica mais fácil. Na compra de 
um caminhão eu precisei do Sicoob, e ali o Sicoob estava 
para me ajudar. A empresa começou a crescer e tivemos a 
necessidade de mais um caminhão e novamente eu recorri 
ao Sicoob, onde fui atendido. Na terceira vez, eu achei que 
nem ia mais ser atendido, pois era um caminhão de maior 
porte para transportar a carga de Alagoinhas-BA para Va-
lente e eu fui atendido imediatamente”, relatou.

Com a premiação a São Miguel Distribuidora de Be-
bidas Valentense funcionará em sede própria a partir de 
dezembro.

Associado ganha R$ 50 mil

Dirigentes e colaboradores do Sicoob Coopere 
participaram no segundo semestre de três eventos 
para a construção do Planejamento Estratégico da 
cooperativa para o ciclo 2020/2030.

O trabalho foi conduzido pela Fundação Dom 
Cabral, uma das maiores especialistas no planeja-
mento de empresas. 

Para a presidente do Conselho de Administração do 
Sicoob Coopere, Maria Vandalva Oliveira “a proposta de 
elaboração do planejamento estratégico reúne ideias e 
ideais, para alinhamento de propósitos que possam orien-
tar e ressignificar a caminhada nos próximos 10 anos”.

Na visão do diretor de relacionamento, Ranúsio 
Cunha “o planejamento é fundamental principalmente nos 

tempos atuais que a cada dia nos desafia com alternativas 
de caminhos diferentes”.

Na opinião do diretor administrativo do Sicoob Co-
opere, Decivaldo Santos o trabalho demonstra que “es-
tamos atentos e olhando para as tendências do mercado 
e dispostos a implantar as mudanças necessárias que o 
mundo moderno nos proporciona”.

Conexão Sicoob mobiliza jovens
em Feira de Santana

Aprender a lidar com as finanças e empreender ne-
gócios conscientes está na pauta das novas gerações. E 
foi com o objetivo de colocar esses assuntos em debate e 
levar informações sobre educação financeira, cooperativis-
mo, capitalismo consciente e empresas humanizadas, que 
o projeto Conexão Sicoob chegou em Feira de Santana, de 
17 a 19 de outubro.

O projeto do Sistema de Cooperativas de Crédito do 
Brasil (Sicoob) com realização da Eureca, empresa espe-
cializada em comportamento jovem, já impactou mais de 
10 mil universitários de todo o país desde 2017. 

A programação teve início no dia 17/10, no auditório 
Ernestina Silva Lima da Faculdade Anísio Teixeira (FAT). O 
Open Campus foi uma palestra aberta para a comunidade 

universitária, com talks sobre empresas humanizadas, ju-
ventude e cooperativismo financeiro.

No dia seguinte, workshops aprofundaram os temas 
com muita mão na massa e sorteios.

Já no dia 19/10, na Fundação Getúlio Vargas (FGV) o 
Conexão Sicoob encerrou a programação com a realização 
do Laboratório de Inovação. Durante todo o dia de sábado, 
16 jovens selecionados pela Eureca pensaram em soluções 
criativas e aplicáveis para um desafio proposto, através de 
metodologias inovadoras como Design Thinking e Sprint do 
Google.

Os projetos foram apresentados a uma banca julgadora 
e a equipe vencedora levou R$ 2 mil e todos os participan-
tes receberam certificados de participação.

Destaque em gestão
O Sicoob Coopere recebeu no dia 21/11, em Salvador, 

o reconhecimento como uma das três melhores cooperati-
vas da Bahia em gestão.

A premiação foi entregue pelo Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado da Bahia (OCEB) à presidente 
do Conselho de Administração do Sicoob Coopere, Maria 

Vandalva Oliveira e ao analista de comunicação social da 
cooperativa, Ney Carlos Silva.

Foram reconhecidas as 3 melhores entre 42 coope-
rativas participantes do Programa de Desenvolvimento de 
Gestão de Cooperativas (PDGC) na Bahia.

Educação financeira nas escolas

Um olhar para o futuro

Pelo sexto ano consecutivo o Sicoob Coopere parti-
cipou de um movimento que cresce a cada ano em todo o 
Brasil. O Dia de Cooperar (Dia C) em 2019 levou para mais 
de 1 mil estudantes de 13 municípios conhecimento sobre 
a educação financeira.

Realizado pelas equipes de colaboradores das agên-

cias da cooperativa, o Dia C contou este ano com o apoio 
do Instituto Sicoob. Elas levaram aos participantes informa-
ções para estimular às pessoas a terem uma relação mais 
saudável com o dinheiro através de palestras e concursos 
de redação.
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Ao chegarmos ao final de 2019 podemos afirmar que 
estamos vencendo os desafios apresentados, e isso nos 
inspira para 2020.

Durante mais um ano, a economia do nosso país 
continuou praticamente estagnada. A previsão do Banco 
Central é que ela cresça apenas 0,99% e o endividamento 
das famílias continue em alta, acima de 60%. 

Ao mesmo tempo a SELIC, a taxa básica de juros caiu 
significativamente e fechará o ano em 4,5%. Diante des-
se cenário, diminuímos nossas taxas para continuarmos 
competitivos no mercado.

Criamos novas linhas de crédito, estabelecemos no-
vos convênios com os setores público e privado e intensifi-
camos as ações comerciais visando compensar a redução 
da nossa margem de receita.

Graças a capacidade financeira e de gestão da nossa 
cooperativa, o Sicoob Coopere incorporou em 01 de no-
vembro, o Sicoob Copelba, cooperativa formada por em-
pregados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 
(COELBA) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(CHESF). Assim, chegamos à capital do estado para atuar 
em um mercado de muitas oportunidades, mas também 
desafiador.

Com a incorporação e o esforço de todas as nossas 
outras agências, até a data base de 31 de outubro de 2019, 
as sobras acumuladas foram de R$ 9,1 milhões, um cres-
cimento de 3% superior em relação ao mesmo período de 
2018.

Os depósitos totais somaram R$ 107 milhões, uma 
evolução de 8%. O capital social teve um salto para R$ 26 
milhões, apresentando um crescimento de 46%.

A carteira de crédito foi para R$ 113 milhões, um 
avanço de 18%. Chegamos a 42 mil associados, um cres-
cimento de 13% e os ativos totais do Sicoob Coopere al-
cançaram R$ 174 milhões, um crescimento de 17% em 
relação ao mesmo período de 2018.

Destacamos também a alteração estatutária realizada 
na última Assembleia Geral Extraordinária com relação as 
sobras apuradas em cada exercício. Nossos delegados de-
cidiram elevar de 50% para 60% o valor destinado ao Fun-
do de Reserva. A proposta apresentada pelo Conselho de 
Administração tem o objetivo de promover o crescimento 
sustentável da Cooperativa, com base em pilares cada vez 
mais sólidos e já passa a valer para o exercício de 2019. 

Todas essas conquistas vêm do compromisso da 
nossa equipe de colaboradores, dos dirigentes e principal-
mente dos associados que fazem do Sicoob Coopere a sua 
principal instituição financeira.

Desejamos a todos um feliz 2020!

Ranúsio Cunha
Diretor de Relacionamento

Transparência com
os associados

Coopere com a Vida

Governança é tema do 
evento Prefeitura 4.0
O diretor de relacionamento do Sicoob Coopere, Ranúsio 

Cunha participou no dia 03/12, em Salvador, do Workshop 
Prefeitura 4.0 – Inovações, Soluções e Desenvolvimento Sus-
tentável, realizado pela Federação dos Consórcios Públicos da 
Bahia.

O evento teve como propósito reunir análises teóricas e 
apresentar casos práticos para que a gestão pública se aper-
feiçoe.

Em sua participação Ranúsio abordou sobre a governan-
ça nas cooperativas, em especial o caso do Sicoob Coopere. 
“Nossa contribuição foi estimular a reflexão sobre gestão públi-
ca e participação dos cidadãos, na perspectiva dos consórcios 
municipais”, afirmou. Para isso, ele mostrou como ocorre a 
participação dos cooperados nas decisões do Sicoob Coopere 
e de que forma os interesses do quadro social é atendido atra-
vés das boas práticas de governança e compliance.

Além da publicação do balanço do I semestre de 2019 
disponível no site www.sicoobcoopere.coop.br, o Conse-
lho de Administração e a Diretoria do Sicoob Coopere se 
reuniram com os delegados da cooperativa entre os me-
ses de agosto a novembro para prestar contas e tratar de 
assuntos relevantes para o quadro social, a exemplo da 
incorporação do Sicoob Copelba pelo Sicoob Coopere.

Era final de expediente de uma sexta-feira, dia 27/09, 
quando uma lição de vida emocionou os colaboradores 
do Sicoob Coopere, em Paulo Afonso-BA.

Após um ano, e depois de ter recebido a doação de 
um rim, o professor do Instituto Federal da Bahia (IFBA), 
Igor Oliveira, 37 anos, casado e com 2 filhas deu seu 
testemunho sobre como a solidariedade salvou sua vida.

“Se hoje estou aqui, se estou com minha família é 
devido a sensibilidade de outra família a essa causa da 
doação de órgãos”, agradeceu Igor.

Segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia 
(SESAB), no ano de 2018 foram 541 notificações de 
morte encefálica no estado, sendo que a doação efetiva 
aconteceu em apenas 133 casos.

Ainda segundo a SESAB, o principal motivo para que 
as pessoas não doem seus órgãos é elas desejarem ter 
o corpo íntegro. Enquanto isso, no mesmo ano, a lista de 
espera tinha 1.688 pacientes ativos.

Diante dessa realidade, o Sistema Cooperativista 
Baiano realiza anualmente a Campanha Coopere com a 
Vida: Seja doador de órgãos e avise a sua família, que 
tem como principal objetivo sensibilizar a população 
baiana para a importância da doação de órgãos.

Além de Paulo Afonso, toda a equipe do Sicoob Coo-
pere utilizou a camisa da campanha e na agência de Nova 
Fátima, os colaboradores promoveram um bate papo so-
bre o tema com os associados da cooperativa com o 
apoio da profissional de saúde, Dumirete Rodrigues.

Conferência Mundial das 
Cooperativas de Crédito
A presidente do Conselho de Administração do Sicoob Co-

opere, Maria Vandalva Oliveira integrou a delegação baiana na 
15ª edição da Conferência Mundial das Cooperativas de Crédi-
to, evento promovido pelo Conselho Mundial de Cooperativas 
de Crédito (WOCCU), em Nassau, nas Bahamas, de 28 a 31 
de julho.

A conferência é o maior encontro de cooperativas de cré-
dito do mundo e apresentou conteúdos relacionados ao coope-
rativismo e suas tendências.

“Como aprendizado no evento, destaco que em meio ao 
crescimento exponencial das tecnologias, as cooperativas fi-
nanceiras precisam atentar-se para não ficar para trás, mas ao 
mesmo tempo não deixar ninguém para trás. Isso implica em 
adaptar tecnologias que atendam às diferentes necessidades 
dos diferentes associados. Isso é inclusão movida pela equida-
de”, refletiu Vandalva.

Instituto Sicoob realiza concurso cultural
Na véspera do Dia das Crianças, o Instituto Sicoob 

entregou aos vencedores das escolas do município de 
Valente-BA, os prêmios do Concurso Cultural. Este ano o 
tema foi “Todo Mundo Ganha com a Cooperação”.

O concurso nacional teve em Valente a participação 
de 7 escolas e 372 alunos. Eles estudaram sobre coope-
ração e consumo consciente e depois produziram dese-
nhos e textos narrativos sobre o tema. 

Na categoria desenho se destacaram: Franklin San-
tos Oliveira Júnior, Maria Eduarda Carneiro Cunha e Viní-
cius Ribeiro Bahia. As três redações selecionadas foram 
de: Alice Souto Estrela, Laura Oliveira Santos e Maria Cla-

ra Cunha Lopes.
Cada ganhador levou para casa kit escolar, Poupan-

ça Kids no valor de R$ 200,00 e medalha de reconheci-
mento. As escolas e professores também receberam o 
reconhecimento pela participação e empenho no concur-
so cultural.

Entre as três vencedoras da etapa local, na categoria 
de redação, a aluna Maria Clara foi uma das ganhadoras 
da etapa estadual. Ela também ganhou uma bicicleta e a 
sua professora, Vanicleia Lima levou R$ 500,00.

O evento de premiação em Valente contou com o 
apoio da Secretaria Municipal de Educação.


