Coopere com as crianças em Feira de Santana

A alegria dos voluntários
“Foi lindo ver o sorriso dele ao sair correndo
com seu presente para mostrar para sua mãe”.
Cleidiane Santos, Manoel Vitorino/BA.

“Senti o quanto uma atitude simples pode
fazer outras pessoas tão felizes”.
Ana Paula, Nova Fátima/BA.

“A sensação de poder ajudar o
próximo é sensacional”,
Sávio Rodrigues, Valente/BA.

“O que realmente nos completa e que faz
sentido em nossa vida profissional e pessoal”.
Graziele Soares, Paulo Afonso/BA.

MÃOS SE UNEM PARA LEVAR
ALEGRIA EM PAULO AFONSO
No dia 14 de dezembro, em
Paulo Afonso, foi apresentado o
projeto Coopere Floresça. A iniciativa nasceu das mãos de diversos
cooperados que doaram brinquedos no mês das crianças em 2021.
Algumas bonecas precisavam de
um cuidado especial.
A união do Sicoob Coopere e a
empresa Clara Arruda trouxe um
brilho especial para elas. Com o
talento do estagiário da cooperativa Marcos Maciel, as bonecas receberam roupas novas e ficaram
prontas para levar mais alegria e
estimular a imaginação de crianças.
Na opinião de Marcos, “ter a
oportunidade de colocar toda a

minha criatividade em prática em prol de um propósito
é muito gratificante. Agradeço ao Sicoob Coopere por
todo incentivo”.
Os tecidos para a confecção das roupas das bonecas foram doados pela
empresa, Clara Arruda e
seu diretor, Caio Anderson
afirmou que “trabalhar em
cooperação com o Sicoob
de Paulo Afonso foi extremamente relevante para
nós, principalmente porque
comungamos de uma mesma visão de mundo, onde
entendemos que #juntossomosmaisfortes”.
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O mês de outubro foi marcado pela alegria
e solidariedade com o projeto Coopere com as
Crianças. Mais de 2.500 brinquedos foram distribuídos pelos colaboradores voluntários da cooperativa para crianças em situação de vulnerabilidade social.
Uma parte dos materiais foi adquirido pelo
Sicoob Coopere e outra chegou por meio de doações de cooperados e colaboradores.
O projeto contou com o apoio de organizações sociais locais que ajudaram na divulgação
e identificação das crianças beneficiadas.

www.sicoobcoopere.coop.br

COOPERE COM AS CRIANÇAS DISTRIBUI
MAIS DE 2 MIL BRINQUEDOS

SICOOB REINAUGURA AGÊNCIA
EM SALVADOR
A agência do Sicoob Coopere em Salvador foi totalmente
reformada para oferecer mais
conforto e segurança aos cooperados. O novo ambiente foi
entregue no dia 05 de novembro, na Avenida Edgard Santos,
em Narandiba.
O evento contou com a participação de dirigentes, colaboradores e parceiros do Sicoob
Coopere.

COOPERADOS APROVAM O NOVO ESPAÇO
‘‘Escolhemos essa cooperativa para
empreender, pois fazemos parte dos
resultados. Vale a pena ser cliente
Sicoob”. Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Lauro de Freitas
(CDL), Edailton Carvalho.
‘‘O Sicoob Coopere vem para a capital para trazer serviços de qualidade”. Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da
Bahia (OCEB), Cergio Tecchio.
‘‘É uma agência bonita, bem projetada e que demonstra que o Sicoob
procura atender com primazia os seus
cooperados”. Diretor da Associação
Comercial e Empresarial de Lauro de
Freitas (ACELF), Diego Araújo.

Concurso cultural sobre o cooperativismo

MENSAGEM DO
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
A cooperação sempre foi uma palavra de ordem que nos
conclama a práticas de solidariedade e ajuda mútua, porém,
em tempos difíceis como os atuais, ela é ainda mais relevante, pois cooperar tem sido uma questão de sobrevivência nesta pandemia. Quando um vírus é capaz de paralisar o
mundo, mudar as nossas dinâmicas de trabalho, alterar nossa forma de conviver socialmente, ameaçar as nossas vidas...
não temos outra escolha senão cooperar uns com os outros.
Vivemos um cenário de incertezas e complexidades, e isso
amplia os desafios da caminhada. Uma das poucas certezas
que temos é de que tudo está em constante mudança. Se as
mudanças nos favorecem ou nos prejudicam, dependem do
quanto estamos preparados para lidar com elas. Por isso, no
ano passado investimos muito na capacitação do nosso time
de dirigentes e colaboradores, na perspectiva de preparar as
pessoas para pensar, decidir, planejar e agir com assertividade e excelência nas entregas.
Sabemos que as mudanças são necessárias e elas começam quando as pessoas estão no centro dos processos destas
mudanças. Instituição nenhuma muda, se não for a partir de
mudanças vividas pelas pessoas, que se abrem para aprender cada dia mais e fazer melhor o seu papel a cada dia. Desse modo, queremos reconhecer e valorizar as funções das
pessoas que integram o escopo existencial da cooperativa,
e, prepará-las para juntos assumirmos a missão de promover
soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por meio
da cooperação.
Esse compromisso com as pessoas e com uma cooperativa
forte e consolidada, fez o Conselho de Administração instituir em 2021 o ‘‘Programa de Educação Cooperativista’’, que
em 2022 será desdobrado em projetos e ações que alcançarão os diferentes membros da cooperativa. Dessa forma,
resgataremos a essência da nossa razão de existir e fortaleceremos o propósito de conectar pessoas para promover
justiça financeira e prosperidade.

EXPEDIENTE

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta

PREPARADOS
PARA 2022
Com o objetivo de elaborar as metas
para 2022 de forma alinhada com o Planejamento Estratégico e o Coopere Ação,
o programa educacional que visa aprimorar a cultura de vendas da cooperativa, o
Sicoob Coopere promoveu o Encontro de
Planejamento de Metas, dias 22 e 23 de
novembro, em Feira de Santana, Bahia.
Os participantes fizeram uma análise
do cenário econômico atual e seus impactos na cooperativa e revisitaram o planejamento. A presidente do Sicoob Coopere,
Maria Vandalva Lima de Oliveira reforçou
o compromisso da administração da instituição na elaboração das estratégias de
forma participativa.
O diretor administrativo do Sicoob
Central BA, Alexsandro Silva apresentou
informações que demonstram o impacto
do cenário econômico nos negócios das
cooperativas do Sicoob na Bahia.
O diretor de relacionamento do Sicoob Coopere, Fábio Simões e o administrativo, Decivaldo Oliveira exibiram dados sobre o desempenho da cooperativa
em 2021 e quais as prioridades para 2022,
considerando o rápido aumento da Selic
ocorrido nos últimos meses e a instabilidade no cenário econômico.
O consultor educador da Yassaka,
Ricardo Cucio tratou com as equipes sobre a essência cooperativista, o papel do
líder, a motivação 3.0 e outros temas do
projeto Coopere Ação.
A analista de planejamento do Sicoob
Central BA, Neila Cunha tratou do Planejamento Estratégico e o gerente de negócios do Sicoob Central BA, José Augusto
Magalhães abordou sobre estratégias de
comercialização dos produtos e serviços.
Com base nas informações apresentadas e após ampla discussão, a equipe
participou da oficina para definição de
metas e os indicadores foram aprovados
pelo Conselho de Administração do Sicoob Coopere, em dezembro.
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O Concurso Cultural do
Instituto Sicoob movimentou
escolas de Valente, Quixabeira, Nova Fátima, Conceição
do Coité, Retirolândia, Gavião,
Tucano, Jequié, Feira de Santana, Salvador e Ribeira Pombal,
todos municípios da área de
atuação do Sicoob Coopere.
As atividades realizadas entre
agosto e novembro envolveram 234 estudantes e 31 professores, do 3º e 5° ano do ensino fundamental, de escolas públicas e privadas.
Na Bahia, o concurso envolveu 2.812 alunos de 57
escolas.
“Eles me ensinaram como economizar dinheiro e
que não se pode gastar dinheiro à toa. É muito interessante, gostei muito”. Aluna do Centro Municipal
de Educação Brincando e Aprendendo, de Valente,
Lavínia Afonso Rodrigues.
“Foi um momento muito bom em que as crianças tiveram a oportunidade de expressar os seus conhecimentos”. Professora do Centro,
Naildesnara Vieira de Jesus.
“Fiquei muito feliz por participar do concurso e não
imaginava que seria um ganhador”. Aluno da

Com o tema “cooperativismo, uma forma de viver”, o objetivo do concurso cultural foi
difundir o conceito e fortalecer
a cultura da cooperação. Para
isso, os alunos se expressaram
através de desenhos e textos
narrativos.
Para a seleção local, os seis
finalistas, três de cada categoria, foram premiados com um kit
escolar e Poupanças Sicoob no
valor de R$ 250,00. Eles se classificaram automaticamente para a etapa estadual
do concurso que se encerrará com a premiação nacional.
Escola Municipal João Campos, de Nova Fátima,
Tiago Oliveira.
“A experiência do concurso é magnifica. Eles pesquisaram, estudaram, elaboraram e produziram uma
bela arte com o tema cooperativismo”. Professora
do Colégio Kolping CEI de Ribeira do Pombal,
Denise Varjando.
“A troca da experiência de cada um ao produzir o
seu desenho ou a sua redação foi um momento maravilhoso”. Diretora do Colégio Thaiane Pinheiro,
Talma Pinheiro.

Inovação é tema de intercâmbio
Uma comitiva do Sicoob Coopere participou de
13 a 15 de outubro de um intercâmbio em Santa Catarina e Paraná com foco na inovação e transformação
digital.
A primeira experiência visitada foi a Agência
Mais, da Unicred União, em Joinville/SC. A unidade
é capaz de unir a agilidade do mundo virtual com o
atendimento 100% humanizado, feito por pessoas,
sem admitir que o cooperado se relacione com menus
ou robôs. O exemplo de sucesso se transformou no
livro “Feito à mão”, cujo autor é Marcelo Vieira Martins, diretor executivo que recebeu a comitiva ao lado
do diretor administrativo, Ingo Régis e o gerente da
Agência Mais, Eduardo Hanauer.
O próximo destino foi o Sicoob Metropolitano,
com sede em Maringá/PR. A comitiva foi recepcionada pelo presidente, Luiz Ajita e pelos diretores executivos, Ideval Curioni, Aguinaldo Benecioto e Vanderlan Silva.
O foco da visita foi o programa de inovação desenvolvido pela cooperativa, a exemplo do Espaço
Cooperar e a Agência Jovem. As iniciativas têm como
objetivo serem a porta de entrada para que cada vez
mais jovens conheçam a cooperativa por meio de parcerias com universidades, com o Sebrae e outras entidades. Além disso, elas oferecem locais diferenciados
para atendimento e atividades que gerem negócios e
parcerias com cooperados e a comunidade.

A intercooperação dá resultado

“As cooperativas que se desafiaram inovar, deram passos relevantes e estão à frente na resolução de problemas que buscam
melhorar a experiência e atender as expectativas dos associados”.
Presidente do Sicoob Coopere, Maria Vandalva Oliveira.
“Retornamos com insights e esperança de que estamos trilhando
o caminho certo para realizarmos uma entrega de qualidade nas
comunidades em que atuamos”. Diretor de relacionamento, Fábio
Simões.
“A agência digital está a cada dia mais próxima de nós, no entanto,
precisamos sempre observar a importância de não nos distanciarmos dos cooperados”. Diretor administrativo, Decivaldo Oliveira.

