
Fale com a gente nas redes sociais:

MERCADINHO SOLIDÁRIO 
BENEFICIA MAIS DE 600 FAMÍLIAS 
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Nos dias 03 e 17 de julho, o Mercadinho Soli-
dário Delivery do Sicoob Coopere distribuiu 659 
cestas contendo alimentos não perecíveis e itens 
de higiene pessoal para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Foram beneficiadas direta-
mente 2.108 pessoas nos municípios com agências 
da cooperativa.

Os materiais foram adquiridos pela própria co-
operativa e também doados pelos cooperados e 

colaboradores.
O Mercadinho Solidário Delivery uma ação 

emergencial para contribuir no combate a fome, 
uma das consequências da pandemia e da crise 
econômica.

A ação faz parte do Dia de Cooperar (Dia C), um 
compromisso das cooperativas brasileiras com a 
responsabilidade social.

O QUE AS PESSOAS FALARAM

SICOOB COOPERE CHEGA EM 
RIBEIRA DO POMBAL 

O Sicoob Coopere 
inaugurou no dia 26/07, 
a sua mais nova agência, 
dessa vez em Ribeira do 
Pombal – BA. Participa-
ram do evento os diri-
gentes, colaboradores 
da cooperativa, Sicoob 
Central BA, autoridades 
locais, imprensa, empre-
sários e lideranças da so-
ciedade civil.

O evento cumpriu os 

protocolos sanitários e 
foi transmitido pelo ca-
nal do Sicoob Coopere 
no You Tube.

A agência está loca-
lizada na Avenida Oli-
veira Brito, 367, Centro 
e oferece um portfólio 
completo de produtos e 
serviços financeiros. O 
telefone para contato é o 
0800 378 8500.

‘‘Tenho uma experiência de 13 anos 
e meu novo desafio é fazer o Sicoob 
prosperar junto com essa comuni-
dade”. Gerente da agência, Marcelo 
Silva.

‘‘Vamos fazer grandes negócios e 
incrementar cada vez mais a renda 
dos nossos cooperados”. Presidente 
da Cooperativa dos Cajucultores Fa-
miliares do Nordeste da Bahia, Ícaro 
Rennê de Gois Santos.

‘‘Com a chegada do Sicoob nossa ci-
dade só tem a crescer”. Representan-
te da Cooperativa dos Apicultores de 
Ribeira do Pombal, Jucivan Costa.

‘‘É um grande avanço para nossa ci-
dade e região”. Presidente do Sindi-
cato Patronal do Comércio Varejista 
de Ribeira do Pombal e Região, Mar-
cos Antônio Lamego Mendonça.

‘‘É de grande valia para todos nós 
profissionais da educação”. Presiden-
te do Sindicato dos Profissionais de 
Educação de Ribeira do Pombal, José 
Adielton Carvalho Matos.

‘‘É muita alegria para Ri-
beira do Pombal receber 
um empreendimento des-
se nível e de muito bom 
gosto”. Presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojis-
tas,  Cleisson Cardoso.

‘‘O Sicoob Coopere é uma 
das principais cooperati-
vas do sistema com R$ 300 
milhões em ativos e R$ 6 
milhões em sobras no primeiro semes-
tre”. Diretor operacional do Sicoob 
Central BA, Josemir Pereira Soares.

‘‘Estamos aqui como um agente de 
desenvolvimento econômico e so-
cial”. Diretor de relacionamento, Fá-
bio Simões Ferreira Araújo Cunha.

‘‘Nós acreditamos no potencial de 
Ribeira do Pombal e temos a certe-
za que todos nós iremos colher bons 
frutos”. Diretor administrativo, Deci-
valdo Oliveira Santos.

‘‘Já temos parceria com o Sicoob an-
tes mesmo da chegada da agência 

nesta comunidade. Fizemos cotação 
e a melhor taxa de juros foi do Si-
coob”. Presidente da Câmara Munici-
pal de Vereadores, Roberto Alcânta-
ra de Souza.

‘‘Vai gerar crédito para o comércio e 
para toda a população. Quero para-
benizar e agradecer por fazer parte 
dessa inauguração”.  Prefeito Munici-
pal, Eriksson Santos Silva.

‘‘Cuidem dessa agência como um pa-
trimônio que pertence a vocês, pois 
ela é.” Presidente do Sicoob Coope-
re, Maria Vandalva Lima de Oliveira.

FALA VOLUNTÁRIO
“Foi uma experiência muito 
marcante e que certamente 
ficará guardada em nossos 

corações”. 
Bárbara Laiane

“Foi muito emocionante”. 
Ivan Oliveira

“Ouvimos relatos tristes que 
nos comoveu”.

 Ludmila Santos

“Ajudar o próximo e vê a alegria 
deles é muito gratificante”. 

Laila Assis

“Cumprimos nosso papel de 
solidariedade”. 
Celita Oliveira



E
XP

E
D

IE
N

TE

EXPEDIENTE: Sociedade Cooperativa de Crédito Coopere Ltda. Rua J.J Seabra, 161, Centro – Valente – Bahia – comunicacao.3017@sicoob-ba.com.br – Conselho de Administração – Presidente: Maria Vandalva Lima de Oliveira | Diretoria Executiva – Di-
retor de Relacionamento: Fábio Simões Ferreira Araújo Cunha | Diretor Administrativo: Decivaldo Oliveira Santos | Produção: Unidade de Comunicação Social | Fotos: Sicoob Coopere e Renato Dias | Reportagem: Ney Carlos | Estagiária: Luciana Santos

Com o objetivo de conhecer a cultura 
cooperativista e a educação financeira, 34 
jovens participaram do projeto “Com seu Di-
nheiro Coopere” realizado nos meses de ju-
lho e agosto pelo Sicoob Coopere. 

Os jovens estudantes do ensino médio, de 
11 municípios interagiram virtualmente du-
rante 20h sobre educação financeira, coope-
rativismo de crédito, empreendedorismo e ao 
final apresentaram planos de negócios como 
trabalho de conclusão do projeto. 

O projeto foi realizado pelo Sicoob Coo-
pere e as aulas ministradas pela a Cooperati-
va de Profissionais da Bahia (Cooliba).

Em 28 anos de existência o Sicoob Coopere inaugurou a sua décima oi-
tava agência e desta vez de forma semipresencial. Foram exigências de um 
contexto em que o distanciamento social faz parte das medidas de segu-
rança e de cuidado com a saúde e vida humana. 

Após 6 meses de inaugurada a nossa unidade em Manoel Vitorino, ago-
ra agradecemos também pela receptividade da comunidade de Ribeira do 
Pombal.

Diante das recentes conquistas reconhecemos a dedicação dos dirigen-
tes e colaboradores, pois administram com zelo e responsabilidade essa 
cooperativa, em meio a uma crise pandêmica que se prolonga, mas não 
nos desanima, pois sabemos que ao entregar essa agência para Ribeira do 
Pombal, a sua população se juntará a mais de 5,2 milhões de cooperados 
de todo o Brasil, no propósito de “conectar pessoas para promover justiça 
financeira e prosperidade.”

Com essa conquista relembramos o que disse o Padre Theodor Amstad, 
fundador da primeira cooperativa de crédito do Brasil: “pois se uma grande 
pedra se atravessa no caminho e 20 pessoas querem passar, não o conse-
guirão se um por um a procuram remover individualmente. Mas se as 20 
pessoas se unem e fazem força ao mesmo tempo, sob orientação de um 
deles, conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir caminho para 
todos”.

Com esse ensinamento histórico, o Sicoob Coopere demonstrou que a 
união de 46.100 cooperados promove resultados positivos. 

Em comparação ao primeiro semestre de 2020, em 30/06/2021 os ativos 
totais alcançaram R$ 312 milhões, uma evolução de 39% e a carteira de 
crédito R$ 225 milhões, um considerável crescimento de 68%.

Os depósitos totais somaram R$ 186 milhões, uma elevação de 30%. O 
capital social alcançou R$ 32 milhões, um aumento de 18% e o número de 
associados foi a 46 mil, um acréscimo de 5%. O fundo de reserva chegou a 
R$ 31 milhões, uma evolução de 23%. As sobras foram de R$ 6 milhões, um 
crescimento de 29%.

Os números apresentados acima estão detalhados e disponíveis no Re-
latório do I Semestre no www.sicoobcoopere.com.br na seção “Transparên-
cia”.

No mês de março os delegados participaram das pré-assembleias e da 
Assembleia Geral. Neste último evento foi aprovado o resultado de R$ 8 
milhões referente ao exercício de 2020.

Em uma atuação atenta as necessidades do presente, mas com um olhar 
para o futuro e a perenidade da Cooperativa, o Conselho de Administra-
ção aprovou o Programa de Educação Cooperativista Coopere Sempre, que 
visa ampliar as capacidades de atuação, participação e engajamento das 
suas partes interessadas, e, contribuir com as comunidades na promoção 
do cooperativismo e na disseminação dos seus valores e princípios como 
instrumentos capazes de construir uma sociedade mais justa e sustentável.

O símbolo do cooperativismo é formado por dois pinheiros, um repre-
senta o desenvolvimento econômico e o outro o social, o nosso desafio é 
manter ambos em pleno crescimento. E para concretizarmos essa simbolo-
gia plantamos na frente da sede do Sicoob Coopere duas dessas árvores e 
convidamos você para juntos cuidarmos delas. Venha fazer parte!

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta

Em um esforço para com-
bater a Covid-19, o Sicoob Co-
opere fez a doação de 1 mil 
máscaras para o grupo volun-
tário, Anjo Negro, de Paulo 
Afonso, Bahia.

O material foi entregue 
pela equipe do Sicoob a fun-
dadora da ong, Evinha Oli-
veira. “Estamos imensamente 
felizes por essa parceria tão 
linda. Máscara hoje é uma 
forma de cuidado”, avaliou.

As máscaras não des-
cartáveis foram produzidas 
por empreendedores locais, 
como forma de reduzir o im-
pacto ambiental e estimular a 
economia local.

Elas foram distribuídas 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social atra-
vés dos voluntários da Anjo 
Negro.

O Sicoob Coopere apresentou sobras de R$ 
6,1 milhões no primeiro semestre de 2021, um 
crescimento de 29% em comparação ao mesmo 
período de 2020.

Confira ao lado a evolução dos números.

SICOOB 
COOPERE 
DOA 
MÁSCARAS 
EM PAULO 
AFONSO 

JOVENS SE CONECTAM COM O COOPERATIVISMO 

R$ 6 MILHÕES EM SOBRAS NO 
Iº SEMESTRE DE 2021MENSAGEM DO 

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Assembleia Geral aprova resultado de R$ 8 milhões de 2020

 No dia 24 de março, os delegados do Si-
coob Coopere tomaram decisões importantes 
durante a Assembleia Geral Extraordinária e Or-
dinária, com destaque para a aprovação do rateio 
de R$ 2,4 milhões em sobras na conta capital dos 
associados.
 No exercício de 2020, o Sicoob Coopere 
acumulou sobras brutas de R$ 8 milhões. Do to-
tal, 70% foram para as destinações legais estatu-

tárias e obrigatórias na seguinte proporção: 10% 
para o Fundo de Assistência Técnica Educacional 
e Social (FATES), o que equivale a R$ 808.704 e 
60% para o Fundo de Reserva, o que correspon-
de a R$ 4.852.224,00. Como resultado final, as So-
bras à Disposição da Assembleia Geral foram de 
R$ 2.426.112,00 e foi distribuído integralmente na 
conta capital dos cooperados, conforme decisão 
dos delegados.

“Quando o curso encerrou eu 
passei a entender o que é capi-
tal de giro e consegui abrir mais 
a minha mente sobre o merca-
do financeiro”. Ellysane Santos 
Damião

“Para nós foi gratificante a 
participação desses jovens, 
pois passaram a entender mais 

sobre uma cooperativa de cré-
dito”. Lis Ana Oliveira, Analista 
de Gestão de Pessoas do Sicoob 
Coopere

“O curso foi para mim um gran-
de aprendizado que me ajudou 
bastante sobre como adminis-
trar o dinheiro. Sou bastante 
grata por cada conhecimento e 

aprendizado que eu adquiri no 
curso.” Aissa Almeida

“Agregou valores nas nossas vi-
das e foi um excelente projeto”. 
Marcus Vinicius

Ellysanne Damião nos 
encontros virtuais do projeto


