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PRESENÇA 
CIDADÃ NAS
COMUNIDADES
Responsabilidade social e ambiental é uma 

preocupação presente em todas as ações da 

Coopercitrus e da SicoobCredicitrus. Nessa área, 

não só apoiam diretamente seus associados e 

respectivas famílias, mas também trabalham de 

forma permanente para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades em mantêm atividades.

Como resultado dessa postura, as duas 

cooperativas criaram em 2005 Fundos de 

Investimento Social (FIS), para os quais contribuem 

todos os seus associados, destinando-se uma 

pequena parcela das sobras colocadas à sua 

disposição ao final de cada exercício fiscal. 

Os dois fundos são geridos em conjunto sob a 

denominação única de Ação Social Cooperada 

Coopercitrus SicoobCredicitrus. Sua missão é 

financiar projetos e ações de organizações da 

sociedade civil devidamente legalizadas e com 

reconhecida utilidade pública.

Têm prioridade para receber apoio as entidades 

atuantes na área da educação (básica, 

complementar, especial, profissionalizante, esportiva, 

ambiental, cooperativista, artística e cultural), que 

busquem beneficiar, nas áreas mais carentes de 

cada comunidade, crianças, jovens, idosos e pessoas 

com necessidades especiais, vulneráveis, em 

situação de risco social ou de abandono. 





Área de atuação (*) Municípios beneficiados Investimento (R$)
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TOTAL

Cultural

Bebedouro

São Paulo

Bebedouro, Fernandópolis e Guaíra

Aguaí, Barretos, Bebedouro, Catanduva,
Frutal, Garça, Olímpia, Pratânia, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto e São Paulo

Aguaí, Barretos, Bebedouro, Brodowski, 
Cafelândia, Catanduva, Colina, Fernandópolis, 

Frutal, Ibitinga, Itápolis, José Bonifácio, 
Mogi Mirim, Monte Aprazível, Penápolis, Ribeirão 

Preto, Taquaritinga e Termas do Ibirá, 
todas em SP, e Araguari, MG

APOIO
RECORDE EM 2014

Em 2014, a Ação Social Cooperada investiu mais de R$ 1,8 milhão em projetos sociais. Foram contempladas com 

aproximadamente R$ 1,4 milhão 60 entidades instaladas em 25 municípios, nos estados de São Paulo e Minas 

Gerais, beneficiando diretamente mais de 50 mil crianças, jovens, idosos e pessoas com necessidades especiais. 



Aproximadamente 

metade dos recursos 

foram investidos em projetos 

em diferentes segmentos da área da 

educação. O restante foi canalizado para 

entidades que oferecem assistência social a seus 

públicos. A relação completa das instituições 

apoiadas durante o ano é apresentada a partir da 

página 12 deste relatório.

Com a adesão de grande número de cooperados, 

foram realizadas duas campanhas visando a 

angariar recursos para beneficiar famílias de baixa 

renda, que permitiram a doação de 4 mil cobertores 

no período de inverno e 5.400 cestas de Natal no 

final do ano.

Para facilitar 

a aquisição desses 

bens, a Ação Social Cooperada 

adiantou os recursos necessários, os quais foram 

restituídos após o recebimento das doações dos 

cooperados. Desde que foi fundada, a Ação Social 

Cooperada já investiu mais de R$ 6 milhões em 

projetos de organizações não governamentais e no 

apoio filantrópico a entidades assistenciais.



PROJETOS
EM DESTAQUE
Dentre os projetos educacionais apoiados pela Ação 

Social Cooperada, teve destaque especial o “Mata 

Viva”, criado em 2008 por iniciativa da Estação 

Experimental de Citricultura de Bebedouro, onde 

está instalado. Sua finalidade é proporcionar 

educação ambiental a alunos de escolas do ensino 

fundamental, transmitindo-lhes noções de 

preservação e recuperação de matas nativas. 

Para isso, a estação conta com um espaço 

construído especialmente para receber as 

crianças, com viveiro de mudas, que são semeadas 

pelos próprios alunos, área para cursos e palestras 

e uma mata nativa de 4 hectares, com trilha 

sinalizada, para visitas guiadas por monitores. 

Esse projeto também conta com o apoio 

externo da empresa BASF.



Na área socioeducativa, cabe menção à instituição 

ArtSol, que atende crianças e jovens de áreas 

carentes e sujeitas a riscos do município com 

oficinas de educação artística e apoio às famílias. 

Com o apoio da Ação Social Cooperada, concluiu a 

construção de sua nova sede, por meio da qual já 

está expandindo suas atividades. Sua fundadora e 

coordenadora, Simone Alencar, enfatiza: “Para nós, 

o apoio que recebemos da Ação Social Cooperada 

nos deu mais do que condições materiais para 

oferecer oportunidades ainda melhores para os 

jovens que atendemos.”

De forma semelhante, na área de assistência social, 

o Hospital de Retaguarda Francisco de Assis, de 

Ribeirão Preto (SP), enfrenta dificuldades em seu 

dia a dia. Fundado e presidido pela auxiliar de 

enfermagem Joana Cordeiro do Amaral, acolhe 

pacientes para lá transferidos pelo Hospital das 

Clínicas do município, por serem casos sem 

esperança de cura. A dirigente da entidade salienta: 

“Uma instituição como a nossa, criada para dar 

atendimento paliativo a pacientes terminais, não 

tem como gerar receitas. Depende de apoios como 

o da Ação Social Cooperada. Sem isso, não teríamos 

como manter nossos serviços.”



SHOW 
BENEFICENTE
O cantor Daniel foi a estrela do espetáculo 

realizado no dia 11 de abril, em Bebedouro, com 

cerca de 2 mil espectadores, cuja renda de 

aproximadamente R$ 370 mil foi destinada

às entidades apoiadas pelo fundo.





ESTÍMULO À BOA
GESTÃO TERCEIRO SETOR

Participantes
Participaram representantes de entidades de 

Bebedouro e mais 20 municípios onde a 

SicoobCredicitrus e a Coopercitrus estão presentes: 

Aguaí, Barretos, Colina, Cafelândia, Catanduva, 

Descalvado, Fernandópolis, Garça, Guaíra, Marília,

Mogi Mirim, Monte Aprazível, Pratânia, Ribeirão 

Preto, São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo 

e Taquaritinga, no estado de São Paulo; e Araguari e 

Frutal, em Minas Gerais.



As dificuldades de gestão são um fato presente em 

praticamente todas as organizações sociais sem 

fins lucrativos, impedindo que cumpram plenamente 

suas finalidades. Considerando essa realidade e o 

objetivo de proporcionar às entidades que apoia 

melhorias também na sua capacidade 

administrativa, a Ação Social Cooperada realizou 

nos dias 18 e 19 de setembro de 2014 o Seminário 

de Sustentabilidade “Gestão Social das 

Organizações do Terceiro Setor”, reunindo 

dirigentes de 41 entidades que já apoiou.

O encontro teve três palestrantes: Alfredo dos 

Santos Junior, diretor executivo do Instituto GESC 

(vinculado à FIA – Fundação Instituto de 

Administração), que abordou o tema “Organizações 

da Sociedade Civil: Desafios e Oportunidades”; 

Gledson Gustavo Viana, gerente de Marketing da 

SicoobCredicitrus, que discorreu sobre “Marketing 

no Terceiro Setor”; e o jovem empreendedor Roger 

Koepll, fundador da cooperativa de materiais 

recicláveis Yougreen, que falou sobre “Formação de 

Lideranças no Terceiro Setor”. E foi complementado 

com um depoimento sobre o Hospital de 

Retaguarda Francisco de Assis, de Ribeirão Preto.



PRESENÇA EM 33 MUNICÍPIOS 
COM APOIO A 68 ENTIDADES
Aguaí
• APAE

• Associação Beneficente “Lírio dos Vales”

• Lar da Criança

Barretos
• APAE

• Casa de Acolhimento Vovô Antônio

• Creche Santo Antônio de Pádua

• Hospital do Câncer – Fundação Pio XII



Bebedouro
• APAE 

• Artsol

• AVIDA

• Capítulo Bebedouro da Ordem Demoley

• Casa da Criança

• Casa de Retiro Bom Pastor

• Clube das Mães “Horizonte Novo”

• DCA

• Educandário Santo Antonio

• Estação Experimental de Citricultura

de Bebedouro projeto de educação ambiental 

“Mata Viva” (parceria com empresa BASF)

• Festa Direito de Viver

• Fundação Abílio Alves Marques

• Instituto Municipal de Ensino 

Superior de Bebedouro (IMESB)

• Lar do Idoso

• Lar Espírita CAECC

• Patrulha Ecológica

• PROERD – Programa Educacional de 

Resistências às Drogas e à Violência

• SSAF Serviço Social de Atendimento Familiar

Brodowski
• APAE

Cafelândia
•  Lar Rosalia

Catanduva
•  APAE

•  APM da EE “Dr. Nestor Sampaio 

Bittencourt”

•  Recanto Monsenhor Albino

Colina
•  Centro Assistencial “Amigos do Bem”

•  Comunidade Terapêutica “Terra Santa”

Fernandópolis
•  Projeto “Sonhadores” 

Garça
•  Naturae Vitae (sede em Bauru)

•  Patronato de Garça

Guaíra
•  Instituto Oswaldo Ribeiro de 

Mendonça – Usina da Dança

Ibirá
•  Associação Teshuvá 



Ibitinga
•  APAE

•  Creche e Berçário Maria de Nazareth

•  Loja Maçônica Estrela

Itápolis
•  APAE

José Bonifácio
•  Lar São João

Limeira
•  Doação de livros (iniciativa da loja 

da Coopercitrus)

Marília
•  Associação Amor de Mãe

Mogi Mirim
•  ICA

Monte Alto
•  APAE

Monte Aprazível
•  Lar Vicentino

Monte Azul Paulista
•  Festa Direito de Viver 

Novo Horizonte
•  Desafio do Bem 

Olímpia
•  ONG Humanizar – Educandário 

Roque Biscione

Penápolis
• Asilo Lar Vicentino

Pratânia
•  Núcleo de Atendimento Social 

"Ângela Martin Basseto"

Ribeirão Preto
•  Hospital de Retaguarda Francisco de Assis

•  Escola do Futuro (Projeto Kairós)

São José do Rio Preto
•  Associação Lar de Menores

•  Instituto Lar Esperança

•  Instituto Riopretense dos 

Cegos Trabalhadores 



São Manuel
•  APAE

•  Associação dos Amigos da Pousada da

 Colina (atuante também em Pratânia)

São Paulo
•  Cooperativa de Reciclagem Yougreen

•  Instituto PROF (favela de Paraisópolis)

Sertãozinho
•  Fundação Cultural Educacional 

de Sertãozinho

Taquaritinga
•  APAE

•  Associação de Voluntários de 

Combate ao Câncer (AVCC) 

ESTADO DE 
MINAS GERAIS

Araguari
•  Casa do Caminho

Frutal
•  Casa da Criança Santo Antônio de Pádua

•  Educandário Padre Lourenço

Ituiutaba
•  Grupo SOS Sanatório

PROJETO GRÁFICO,
DIAGRAMAÇÃO E REDAÇÃO

Com5 Comunicação

A análise dos projetos e das 
solicitações de apoio encaminhados à Ação 

Social Cooperada Coopercitrus SicoobCredicitrus é 
feita por um Conselho Gestor composto por três 

membros efet ivos e três suplentes representando cada 
cooperativa, os quais são designados pelos respectivos Conselhos 

de Administração, aos quais estão diretamente subordinados.

O Conselho Gestor conta com o apoio de dois consultores
ex ternos: o educador Adalardo Silva Mar t ins e o jornalista e 

prof issional de marketing Allen A . Dupré.

ANÁLISE E APROVAÇÃO
DE SOLICITAÇÕES



www.credicitrus.com.br
www.coopercitrus.com.br
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é preciso fazê-las bem.”
      

      

“Não basta fazer coisas boas,
      

Santo Agostinho  


