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A sustentabilidade está asso-
ciada à longevidade ou durabi-
lidade de um empreendimento 
em qualquer área. Esse conceito 
foi originalmente ligado ao meio 
ambiente, quando se constatou 
que o ser humano vinha provo-
cando crescentes danos à natu-
reza. Definiu-se como susten-
tabilidade a capacidade de o ser 
humano interagir com o mundo 
que o cerca sem comprometer os 
recursos naturais para as gera-
ções futuras. 

Esse conceito se mostrou insufi-
ciente para englobar toda a res-
ponsabilidade que o ser humano 
e, por extensão, as organizações 
têm para gerar bem-estar e 
prosperidade de forma duradou-
ra. Foi preciso abranger também 
as dimensões social, econômica 
e, mais recentemente, cultural. 
Daí a definição consagrada: um 
empreendimento sustentável 
deve ser ambientalmente ade-
quado, economicamente viável, 
socialmente justo e culturalmen-
te diverso ou aceitável.

Temos a satisfação de atuar em 
um segmento por si só sustentá-
vel: o cooperativismo. As coope-
rativas reúnem pessoas com a 
finalidade de atender interesses 
comuns. Com o esforço e a parti-
cipação de todos, proporcionam 
a cada associado os mesmos 
produtos e serviços, com as 
mesmas condições. Isso favore-
ce particularmente os menores, 
que isoladamente teriam maior 
dificuldade ou até impossibili-
dade de alcançar tais benefícios. 
Nossa satisfação é ainda maior 
por podermos estender esses 
benefícios às comunidades em 
que atuamos, por meio da Ação 
Social Cooperada.

Sustentabilidade faz parte
do nosso negócio

José Vicente da Silva
Presidente Coopercitrus

Marcos Lourenço Santin
Presidente Credicitrus 
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A Ação Social Cooperada foi cria-
da, em síntese, para fazer o bem, 
mas não qualquer bem e de qual-
quer forma. Daí o título desta 
mensagem, que parafraseia uma 
célebre citação feita há mais de 
1.600 anos por Santo Agostinho 
(354- 430), um dos mais impor-
tantes filósofos do cristianismo: 
“Não basta fazer coisas boas, é 
preciso fazê-las bem”.

Em outras palavras, a Ação 
Social Cooperada tem a respon-
sabilidade de proporcionar apoio 
financeiro às comunidades de 
forma muito criteriosa e transpa-
rente, porque seus recursos são 
oriundos de todos os associados 
da Credicitrus e da Coopercitrus, 
que anualmente destinam 1% 
das sobras a que têm direito 
para seus respectivos Fundos 
de Investimento Social (FIS). A 
soma desses pequenos valores 
individuais, investida desde 
2006 em projetos de centenas de 
instituições sociais sediadas nos 

municípios de São Paulo e Minas 
Gerais em que nossas coopera-
tivas estão presentes, já alcançou 
centenas de milhares de benefi-
ciários, notadamente crianças e 
jovens em situação de risco, idosos 
em situação de abandono e pes-
soas com necessidades especiais, 
proporcionando-lhes qualidade de 
vida, educação em suas mais varia-
das modalidades e oportunidades 
de progresso material.

A Ação Social Cooperada ma-
terializa as políticas de respon-
sabilidade social da Credicitrus 
e da Coopercitrus e está aberta 
a parcerias com organizações 
orientadas pelos mesmos propó-
sitos humanitários.

Conselho Gestor

Nosso propósito é fazer
o bem e fazê-lo bem
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Em outubro de 2005, a Credici-
trus e a Coopercitrus, em uma 
Assembleia Geral Extraordinária 
conjunta, fundaram seus Fundos 
de Investimento Social (FIS), com 
o objetivo de proporcionar apoio 
às camadas mais carentes das 
comunidades nas quais estão 
instaladas. Ficou definido que os 
dois fundos seriam alimentados 
com 0,5% a 1% das sobras anuais 
a que teriam direito os associa-
dos das duas cooperativas, e 
hoje, ambas destinam 1% para 
esse fim.

As regras de aplicação dos recur-
sos evoluíram ao longo do tempo, 
mas sempre deram prioridade 
a entidades sociais legalmente 
constituídas, em situação regular 
e com reconhecida utilidade pú-
blica. As instituições devem atuar 
nas áreas de educação (básica, 
complementar, artística, cultural, 
ambiental, profissionalizante e 
cooperativista) e de assistência 

social e beneficiar as populações 
menos assistidas das comuni-
dades em que atuam, incluindo 
crianças e jovens, idosos e pes-
soas com necessidades especiais. 
Para completar, têm preferência 
para receber apoio projetos cujos 
resultados sejam duradouros, 
sendo vedada ajuda para cus-
teio, como cobertura de aluguéis, 
folhas de pagamento e outras 
despesas correntes. Também, em 
casos especiais, podem ser feitas 
doações para cobrir necessidades 
emergenciais das entidades.

Não são atendidas pessoas físi-
cas, empresas privadas, órgãos 
públicos, clubes de serviço e orga-
nizações com atuação especifica-
mente religiosa ou política. 

Regras norteiam atuação
da Ação Social Cooperada

A análise das solicitações de 
apoio formuladas por instituições 
sociais é feita por um Conselho 
Gestor, composto por colaborado-
res da Credicitrus e da Cooperci-
trus com experiência em ativida-
des de voluntariado ou no terceiro 
setor. Todos são designados para 
essa função pelos respectivos 
Conselhos de Administração e 
devem seguir em suas avaliações 
o rigoroso regulamento já citado. 
Todas as destinações de recursos 
são submetidas a auditorias in-
ternas periódicas e, anualmente, 
às auditorias externas.

06
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A experiência adquirida e ama-
durecida nos primeiros anos de 
atuação da Ação Social Coope-
rada possibilitou o constante 
aprimoramento da sua forma 
de atuação, tornando cada vez 
mais efetivo o apoio às institui-
ções sociais. Um dos principais 
avanços introduzidos foram os 
eventos de atualização de co-
nhecimento de dirigentes de 
entidades, para que adquiram 
uma visão mais abrangente do 
papel do terceiro setor e da ex-
periência de outras instituições, 
adotem práticas mais avançadas 
de administração e aprimorem 
sua capacidade de elaboração 
e gestão de projetos, essencial 
para a eficácia de suas ações.

Em paralelo, a partir de 2013, 
foram introduzidas regras anuais 
de cadastramento de entidades 
e apresentação de projetos, por 
meio do Programa de Parcerias e 
Sustentabilidades (PPS). Essas 

regras estabelecem uma dinâmi-
ca de atuação para a Ação Social 
Cooperada, pois também têm por 
objetivo permitir uma avaliação 
- com profundidade crescente ao 
longo do tempo - da evolução das 
entidades apoiadas e, consequen-
temente, a definição das medidas 
a serem adotadas para o desenvol-
vimento do terceiro setor em toda a 
região geográfica em que a Credicitrus 
e a Coopercitrus estão presentes.

O PPS, além de disciplinar a forma 
de cadastramento das entidades 
sociais e a apresentação de pro-
jetos pleiteando apoio, também 
ensejou avanços na comunicação 
com os dirigentes dessas institui-

Programa anual define as
prioridades de investimento

08

ções (e igualmente entre estes) 
por meio do site da Ação Social 
Cooperada e dos canais abertos 
nas redes sociais, notadamente 
Facebook, Instagram e Youtube. 
A tendência é de uso cada vez 
mais intensivo desses canais, 
bem como de outros que venham 
a surgir ou já existam e adquiram 
maior relevância.
Outro fruto do ganho de expe-
riência e de maturidade da Ação 
Social Cooperada é a possibilidade 
de celebrar convênios e parcerias 
com outras cooperativas, empre-
sas privadas e até pessoas físicas.
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Em 13 anos de atuação, a Ação 
Social Cooperada acumulou 
amplo conhecimento sobre o 
terceiro setor, desenvolvendo 
metodologias para avaliar 
projetos de arrecadação de 
recursos, possibilitando que os 
investimentos cheguem aos 
lugares certos, tenham o melhor 
aproveitamento e ofereçam 
desenvolvimento real às 
instituições e comunidades
do seu entorno.  

O Conselho Gestor transformou 
esta experiência no programa 
Parceiros para o Bem, com o 
objetivo de prestar assessoria 
a cooperativas, empresas 
privadas, demais organizações 
e até mesmo pessoas físicas 
para que consigam destinar com 

mais eficiência os recursos ao 
terceiro setor, tornando mais 
efetivas as suas políticas de 
responsabilidade social. 

Em 2018, a Coperfam – Cooperativa 
de Produtores Rurais de Agricultura 
Familiar tornou-se parceira da 
Ação Social Cooperada. Essa 
cooperativa, por ter a certificação 
Fairtrade, recebe anualmente 
uma bonificação sobre a receita 
obtida, acima do preço de custo, 
com a venda do suco de laranja 
que produz. Decidiu destinar parte 
dessa bonificação para projetos 
do terceiro setor, por intermédio 
da Ação Social Cooperada. Esse 
aporte financeiro, somado aos 
investimentos da Credicitrus 
e da Coopercitrus, resultou no 
financiamento de nove projetos 

de instituições sociais sediadas 
em cinco municípios paulistas nos 
quais a Coperfam tem cooperados: 
Araraquara, Barretos, Bebedouro, 
Olímpia e São José do Rio Preto. 

Celso Marciano da Silva Filho, 
diretor de Administração 
da Coperfam, explica essa 
decisão: “Há muito tempo 
tínhamos a motivação de 
apoiar instituições. Porém, não 
contávamos com profissionais 
para a realização de projetos 
na área social. Foi quando 
pensamos na Ação Social 
Cooperada, pois temos 
confiança na Credicitrus e 
na Coopercitrus, tanto em 
seu trabalho, quanto em sua 
idoneidade, e resolvemos nos 
oferecer como parceiros”.
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O TransformAção materializa o 
compromisso da Credicitrus em 
incentivar seus colaboradores a 
agirem como multiplicadores da 
Ação Social Cooperada. Dentre 
as atividades que compõem 
o programa, teve destaque o 
Treinamento TransformAção, 
realizado em setembro de 2018, 
em Bebedouro, promovendo a 
capacitação de 75 colaboradores 
para se tornarem os primeiros 
Agentes Transformadores da 
Ação Social Cooperada. 

Eles foram apresentados a cases 
de sucesso e receberam um 
manual completo com todas as 
informações necessárias para 
que prestem esclarecimentos e 
deem orientações às instituições, 
cooperados e colegas. 

Ao contar com uma rede de 
Agentes Transformadores em 
todas as suas unidades, a Credi-
citrus amplia sua rede de conta-
tos com as instituções do terceiro 
setor. Desta forma, estes Agen-
tes tornam-se um dos principais 
pontos de conexão entre as ins-
tituições de sua região e a Ação 
Social, sendo disseminadores de 
boas práticas que conduzam a 
uma sociedade cada vez melhor
e mais justa para todos. 

11
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Além de financiar a execução 
de projetos de instituições do 
terceiro setor, a Ação Social Coo-
perada estimula as boas práticas 
de gestão e incentiva o desen-
volvimento de projetos susten-
táveis. Com base nisso, criou o 
Programa SustentaHabilidades, 
que seleciona projetos apoiados 
no ano anterior e premia aqueles 

que se destacam pelos quesitos 
de sustentabilidade econômica, 
cultural, social ou ambiental, 
com potencial para crescer mes-
mo após o período de apoio.

Em 2018, a Ação Social premiou 
10 projetos de 10 instituições so-
ciais em 9 cidades do Estado de 
São Paulo com o Reconhecimento 

Receberam um cheque de R$5 mil para incentivar a continuação das ações
as seguintes instituições:

• Casa das Meninas de Araraquara, SP, pelo projeto Ateliê Sonho de Adélia
• APM da EMEB Maria Fernanda Lopes Piffer de Bebedouro, SP, pelo projeto Horta Comunitária
• Asilo de Cafelândia, SP, pelo projeto Qualidade de Vida e Sustentabilidade
• Instituto Os Sonhadores de Fernandópolis, SP, pelo projeto Bazar Permanente
• Projeto Guri de Marília, SP, pelo projeto Perciclando
• Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (AMEI) de Marília, SP,
pelo projeto Aquecendo Campeões
• APAE de Penápolis, SP, pelo projeto Protocolo Pediasuit
• Associação Alda Miranda Matheus (AMMA) de Pirassununga, SP, pelo projeto Fazendinha
• Associação Missionária Maria Peregrina de São José do Rio Preto, SP,
pelo projeto Orgânicos Maria Peregrina
• Grupo de Assistência Às Pessoas com Câncer de São Manuel, SP, pelo projeto Prosperar

SustentaHabilidade. As premia-
ções aconteceram durante o evento 
SOMAR Negócios, iniciativa da 
Credicitrus para se aproximar dos 
cooperados atuais e futuros por 
meio de encontros com gerentes
da cooperativa. 
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Evolução contínua
desde 2005

Receberam um cheque de R$5 mil para incentivar a continuação das ações
as seguintes instituições:

• Casa das Meninas de Araraquara, SP, pelo projeto Ateliê Sonho de Adélia
• APM da EMEB Maria Fernanda Lopes Piffer de Bebedouro, SP, pelo projeto Horta Comunitária
• Asilo de Cafelândia, SP, pelo projeto Qualidade de Vida e Sustentabilidade
• Instituto Os Sonhadores de Fernandópolis, SP, pelo projeto Bazar Permanente
• Projeto Guri de Marília, SP, pelo projeto Perciclando
• Associação Mariliense de Esportes Inclusivos (AMEI) de Marília, SP,
pelo projeto Aquecendo Campeões
• APAE de Penápolis, SP, pelo projeto Protocolo Pediasuit
• Associação Alda Miranda Matheus (AMMA) de Pirassununga, SP, pelo projeto Fazendinha
• Associação Missionária Maria Peregrina de São José do Rio Preto, SP,
pelo projeto Orgânicos Maria Peregrina
• Grupo de Assistência Às Pessoas com Câncer de São Manuel, SP, pelo projeto Prosperar

13

Os números revelam a expressiva contribuição da Ação Social Cooperada
às comunidades dos municípios em que a Credicitrus e a Coopercitrus
estão presentes.

INVESTIMENTO
TOTAL

INSTITUIÇÕES
SOCIAIS
BENEFICIADAS

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

R$ 17.851.380,10

283

81

Em 13 anos,
investimento social
se aproxima de

R$ 18 milhões
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Leopoldo Pinto Uchôa (*), reconhecido 
como um dos principais líderes do 
cooperativismo brasileiro, comanda, 
em Assembleia Geral Extraordinária, 
a criação dos Fundos de Investimento 
Social da Credicitrus e da Coopercitrus. 
Desde o início, os dois fundos operam 
em conjunto sob a denominação única 
de FISC – Fundo de Investimento Social 
e Cultural. O adjetivo “Cultural” refere-se 
especificamente ao apoio dado ao Coral 
Coopercitrus, formado por funcionários da 
Cooperativa. Para administrar a aplicação 
dos recursos do FISC, os Conselhos de 
Administração das duas cooperativas 
criam um Conselho Gestor, composto por 
funcionários com posições de liderança 
e experiência em voluntariado e/ou 
atividades no terceiro setor.

(*) Leopoldo Pinto Uchôa foi o principal 
responsável pela constituição da 
Credicitrus, em 1983, e foi o principal 
executivo desta cooperativa até seu 
falecimento, em 2008, quando também 
presidia a Coopercitrus. 

É um ano marcante. Os investimentos 
sociais atingem R$ 540.000,00, 
beneficiando 38 entidades de treze 
municípios. Quatro projetos merecem 
destaque especial:

Baú Literário – Projeto próprio 
do FISC para incentivar a leitura 
entre crianças e jovens de escolas 
públicas ou entidades voltadas para 
a educação complementar. Os baús, 
feitos de madeira, são confeccionais 
e pintados pelos alunos da APAE de 
Bebedouro. Seu conteúdo é composto 
por livros infantis e infanto-juvenis, 
fantoches e almofadas para uso em 
rodas de leitura.

Mata Viva - Projeto de educação 
ambiental de alunos do ensino 
fundamental, idealizado pela direção 
da Estação Experimental de Citricultura 
de Bebedouro – EECB e realizado com 
apoio financeiro do FISC e da BASF 
(que também deu suporte técnico por 
meio da Fundação Espaço Eco). Para a 
execução do projeto, foram construídos 
na EECB um viveiro de mudas para 
serem semeadas pelas crianças e um 
espaço coberto para palestras e cursos, 
e foi aberta uma trilha na mata nativa 
de 4 hectares existente na Estação para 
visitas monitoradas dos alunos.

Cooperlimpo – Cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis criada em Bebedouro, 
com apoio das cooperativas Credicitrus, 
Coopercitrus, Unimed, Uniodonto e Cotram 
e suporte técnico do Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo 
no Estado de São Paulo - SESCOOP-SP. 
Participam do projeto 26 catadores, 
incluindo moradores de rua e habitantes 
das áreas mais carentes da cidade.

Música nas Escolas – O FISC passa a 
apoiar o projeto “Música nas Escolas”, 
desdobramento das atividades do Coral 
Coopercitrus. O objetivo é levar educação 
musical básica a alunos das unidades de 
ensino fundamental da rede pública de 
Bebedouro. Ainda em 2008 são lançadas 
pela Credicitrus duas campanhas, para 
as quais os cooperados contribuem 
financeiramente adquirindo kits e 
doando-os, visando a beneficiar famílias 
carentes: uma de doação de cobertores 
no inverno, outra de doação de cestas 
natalinas no final do ano.

2005

2008

Os investimentos sociais saltam para R$ 
510.000,00, beneficiando 43 entidades 
em 26 municípios. A partir de então, 
elevam-se continuamente, com impacto 
positivo sobre número crescente de 
instituições sociais.

Cooperlimpo – A nova cooperativa 
alcança bons resultados e fecha o ano 
tendo coletado mais de 300 toneladas de 
materiais recicláveis.

Mata Viva – O projeto recebe a visita de 
1.200 crianças de escolas de Bebedouro e 
oito municípios vizinhos.

2011

Os investimentos sociais mantêm 
a curva crescente e somam R$ 
545.000,00, beneficiando 37 
entidades em 19 municípios.

Ação Social Cooperada Credicitrus 
Coopercitrus – Denominação 
sob a qual os dois Fundos de 
Investimentos Social passam a 
operar. O objetivo é valorizar as 
duas cooperativas, seus cooperados 
e a força do cooperativismo 
como instrumento de inclusão e 
valorização social.

Eventos de capacitação – É 
aberta uma nova frente de ação, 
amplamente elogiada: a realização 
de seminários de capacitação dos 
gestores das entidades sociais 
apoiadas, visando a tornar sua 
atuação mais efetiva e sustentável.

2012

Os investimentos sociais atingem mais 
de R$ 350.000,00, beneficiando 45 
entidades de dezenove municípios.  Três 
projetos continuam a merecer atenção:

Baús – O sucesso prossegue, com 
a produção e doação de 20 “Baús 
Literários” e 30 “Baús Pedagógicos”.

Cooperlimpo – A cooperativa é 
estruturada e começa a efetuar a coleta 
de resíduos recicláveis em Bebedouro.

Mata Viva – O projeto recebe a visita de 
2 mil crianças de escolas de Bebedouro e 
cinco municípios vizinhos.

2010

Os investimentos sociais aumentam para 
R$ 329.000,00, beneficiando 33 entidades 
de doze municípios

2007

Primeiros apoios 
O FISC destina recursos para apoio 
financeiro a entidades do terceiro setor, 
que estejam legalmente constituídas, 
em situação regular perante os órgãos 
públicos e tenham gestão profissional. 
Os investimentos iniciais somam R$ 
150.000,00, beneficiando 19 instituições 
sociais sediadas em seis municípios 
paulistas. 

2006

Os investimentos sociais totalizam R$ 
335.000,00, beneficiando 37 entidades de 
quinze municípios. Dois projetos têm maior 
destaque:

Um novo baú – O sucesso alcançado pelo 
“Baú Literário” levou à criação do “Baú 
Pedagógico”, também denominado “Baú 
Brincar de Quê?”, composto por elementos 
lúdicos para a realização de brincadeiras 
em creches e outras entidades dedicadas 
à educação e ao acolhimento de crianças 
carentes. Os componentes desse novo baú 
são confeccionados pelos alunos da APAE 
Bebedouro com materiais recicláveis.

Mata Viva – O ano é dedicado à capacitação 
de monitores e a contatos com diretores 
e coordenadores das escolas públicas de 
ensino fundamental dos municípios em 
torno de Bebedouro, para que levem seus 
alunos a visitar o projeto na EECB.

2009
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Regulamento – O regulamento da Ação 
Social Cooperada passa por sucessivos 
aperfeiçoamentos, de modo a direcionar 
a aplicação dos recursos a projetos e 
iniciativas com maior retorno social.

Show beneficente – Criada nova fonte 
financeira: a Ação Social Cooperada 
passa a receber a receita do show 
beneficente promovido pela Credicitrus 
no espaço montado para sua Assembleia 
Geral Ordinária. A dupla Chitãozinho e 
Xororó é a primeira a estrelar a iniciativa.
Com a nova receita, os investimentos 
sociais ganham reforço e atingem 
R$ 870.000,00. São beneficiadas 57 
entidades em 27 municípios.

É um ano de reforço ao terceiro setor. Os 
investimentos sociais quase dobram: 
são investidos R$ 1.400.000,00 em 
projetos de 62 entidades sediadas em 29 
municípios.

Projetos próprios em declínio 
– a Ação Social Cooperada decide 
descontinuar seus projetos próprios a 
partir de 2015. O objetivo é concentrar-
se no apoio a projetos de terceiros e em 
ações de fomento e reconhecimento à 
capacidade de gestão dos dirigentes das 
entidades sociais apoiadas. O projeto dos 
Baús Literário e Pedagógico já havia sido 
interrompido em 2013. O seguinte é o da 
cooperativa Cooperlimpo, liquidada por 
iniciativa de seus próprios asociados

Show beneficente – O cantor Daniel é a 
estrela do ano.

Os investimentos sociais somam mais 
de R$ 1.530.000,00, beneficiando 80 
entidades em 38 municípios.

Programa de Parcerias e Sustentabilidade 
(PPS) – Com o objetivo de disciplinar 
o cadastramento de entidades e suas 
solicitações de apoio, é criado um conjunto 
anual de regras de participação, válido a partir 
de 2016. Todo o processo é centralizado no 
site da Ação Social Cooperada.

Atuação em rede – Como desdobramento 
das ações de capacitação dos gestores 
das entidades apoiadas, é estimulada 
sua atuação em rede, para que se 
auxiliem mutuamente e façam 
intercâmbio de produtos e serviços.

Show beneficente – O espetáculo do ano 
é estrelado pela dupla Bruno e Marrone.

Os investimentos sociais somam quase 
R$ 1.500.000,00, beneficiando 95 
entidades de 47 municípios.

Redes sociais – A Ação Social Cooperada 
ganha maior visibilidade, por meio da 
modernização de seu site e da presença 
nas redes sociais, inicialmente com uma 
página no Facebook. 

Geração de renda e cooperativismo – No 
PPS do ano, passam a ser valorizadas 
duas áreas de aplicação de recursos: 
projetos que visem à geração de renda e, 
consequentemente, a sustentabilidade 
das entidades; e as iniciativas de 
fomento ao cooperativismo.

Show beneficente – a dupla Victor e Léo 
protagoniza o show do ano.

Os investimentos sociais superam R$ 
1.650.000,00, beneficiando 96 entidades 
em 36 municípios.

Energia solar – Uma nova frente é 
adicionada com grande sucesso no PPS 
do ano: o apoio financeiro à instalação de 
miniusinas fotovoltaicas, com a parceria 
técnica da Coopercitrus e o fornecimento 
dos equipamentos pela empresa Solbras. 
Quatro entidades são as primeiras a 
receber esses sistemas e de imediato 
registram reduções significativas em 
suas contas de energia.

Reconhecimento especial – Criado no 
ano anterior, é conferido pela primeira 
vez o Reconhecimento Sustenta 
Habilidades, um prêmio em dinheiro 
aos 10 projetos que mais contribuem 
para a sustentabilidade das respectivas 
instituições sociais.

Redes sociais – Cresce de forma 
expressiva o número de acessos ao site 
e de visitas às páginas da Ação Social 
no Facebook. O cenário aponta para 
aumento significativo de usuários em 
outras plataformas, como o Instagram e 
o LinkedIn, a Ação Social cria um perfil no 
Instagran.

Show beneficente – Gusttavo Lima é a 
atração do ano.

Os investimentos sociais superam 
os recordes anteriores, alcançando 
R$ 1.870.000,00, destinados a 107 
instituições de 46 municípios.

Regulamento – O regulamento da 
Ação Social Cooperada passa por novos 
ajustes, de modo a direcionar a aplicação 
dos recursos exclusivamente para 
projetos e iniciativas do terceiro setor.

Redes sociais – A Ação Social Cooperada 
adota novos procedimentos de 
cadastramento de instituições sociais 
e projetos. Tudo passa a ser feito 
digitalmente por meio do seu site. A 
comunicação com as entidades segue 
o mesmo caminho, com uso crescente 
das redes sociais. Como resultado, são 
registrados recordes de acesso, com mais 
de 2 milhões de visualizações na página 
do Facebook e aumento constante do 
número de seguidores no Instagram.

Reconhecimento especial – O 
Reconhecimento Sustenta Habilidades 
ganha novo formato. Passa a ser 
concedido em eventos de integração 
realizados pela Credicitrus, a fim 
de mostrar aos associados como 
a Cooperativa atua na área de 
responsabilidade social. A ideia é um 
sucesso.

Show beneficente – O espetáculo é 
realizado pela última vez, tendo à 
frente a dupla Jorge e Matheus. A partir 
de 2019, a Credicitrus adota um novo 
modelo de Assembleia Geral Ordinária, 
com a eleição prévia de delegados para 
representar os cooperados de suas 
respectivas regiões. O menor número 
de participantes torna desnecessária 
a montagem da estrutura construída 
até 2018 para esse evento e também 
utilizada para o show.

2013
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2015

2016

2017

2018
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O ano de 2018 representou um 
marco na história da Ação Social 
Cooperada. A destinação de re-
cursos provenientes da união dos 
Fundos de Investimento Social 
da Credicitrus e da Coopercitrus 
bateu a marca recorde de R$2,1 
milhões, transformados em 
projetos de impacto social em 
96 instituições de 45 municípios 
dos Estados de São Paulo e Mi-

Nosso compromisso com a 
responsabilidade social atingiu 
os maiores índices em números e 
em engajamento de pessoas.

nas Gerais. Além destas, outras 
12 organizações sociais foram 
contempladas com doações para 
suprir demandas emergenciais.
O segmento que mais recebeu 
apoio financeiro foi o assisten-
cial (42.8%); seguido pelos seto-
res socioeducativo, cultural e de 
educação ambiental (27.6%). O 
segmento mais recente em nos-
sa atuação, produção de energia 

2018: Um ano de
grandes resultados

fotovoltaica, teve 22.9% dos 
recursos aplicados em 10 insti-
tuições. Já os projetos de geração 
de renda foram apoiados com 
6,7% do montante. Além dos 
resultados mensuráveis, tam-
bém acumulamos conquistas de 
grande valor: reunimos pessoas, 
formamos parcerias, compar-
tilhamos ideias sustentáveis e 
alavancamos sonhos. 

CATEGORIAS

DOAÇÕES

ASSISTENCIAL

CULTURAL

SOCIOEDUCACIONAL

GERAÇÃO DE RENDA

PRODUÇÃO DE ENERGIA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

R$31.000,00

R$50.000,00

R$286.091,00

R$2.156.366,3

R$97.255,96

R$418.000,00

R$88.848,60

R$218.140,00

R$73.650,00

R$733.360,00

R$70.520,74

COOPERATIVISMO

RECONHECIMENTO
SUSTENTABILIDADES

CAMPANHA
NATAL FELIZ

TOTAL

MUNICÍPIOS  BENEFICIADOS DADOS

Araçatuba, Bebedouro, Catanduva, José Bonifácio, Limeira, 
São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo

Araraquara, Bebedouro, Cafelândia, Fernandópolis, Marília, 
Penápolis, Pirassununga, São José do Rio Preto, São Manuel

Aguaí, Araçatuba, Araraquara, Bebedouro, Barretos, Birigui, 
Catanduva, Fernandópolis, Frutal, Guaíra, Ibitinga, Itápolis, 
José Bonifácio, Lençóis Paulista, Mogi Mirim, Novo Horizonte, 
Olímpia, Penápolis, Pirangi, Pompéia, Santa Fé do Sul, 
Suzanápolis, Ribeirão Preto,  Uberlândia

Aguaí, Araras, Bebedouro, Birigui, Botucatu, Colina, Frutal, 
Garça, Guaíra, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Jales, José Bonifácio, 
Lençóis Paulista, Lins, Marilia, Mirassol, Mogi Mirim, 
Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Olímpia, Penápolis, 
Pitangueiras, São José do Rio Preto, São Manuel, Taiuva, 
Viradouro, Vista Alegre do Alto

Araraquara, Garça, Guaíra, São José do Rio Preto

Agudos, Bauru, Bebedouro, Buritama, Fernandópolis, 
Marília, Monte Aprazível, Pirangi, Ribeirão Preto, São José 
do Rio Preto, São Manuel, São Paulo,

Catanduva, Marília, Pirassununga, São Carlos, São Manuel

Barretos, Bebedouro, Garça, Frutal, Mogi Mirim, 
Pirassununga, Ribeirão Preto, Santa Adélia, São Manuel

Barretos, Bebedouro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto

São Paulo, capital

EDUCACIONAL R$89.500,00Bebedouro, Mogi Mirim, São José do Rio Preto
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As instalações de usinas para 
produção de energia fotovoltaica 
em quatro instituições foram 
importantes marcos para a Ação 
Social Cooperada em 2018. A 
Vila Lucas Evangelista de Bebe-
douro, SP; o Centro de Convivên-
cia Infantil de Mogi Mirim, SP; a 
creche Nossa Casinha de Barre-
tos, SP; e a Casa da Criança de 
Frutal, MG; foram as primeiras a 
receberem esta tecnologia, que 
capta a luz solar e transforma 
diretamente em energia elétrica. 

Desde a instalação, as miniu-
sinas já apresentam ao menos 
50% de economia na conta 
de energia. Com a redução de 
custos, as instituições têm a 
possibilidade de aumentar a ca-
pacidade de produção até torna-
rem-se totalmente autônomas.
No total, foram investidos R$ 
129.662,00 mil nestes projetos, 
que contaram com a parceria da 
empresa SolBrás. Está prevista a 
instalação e operação de mais 10 
usinas em 2019.

Do sol, a inovação
e a independência

18
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O Show Beneficente da Credicitrus bateu recorde de público e arre-
cadação em 2018, com a apresentação da dupla Jorge e Mateus, que 
reuniu mais de 2.2 mil pessoas dentre cooperados e membros da 
comunidade. A receita arrecadada com o show foi destinada inteira-
mente para os projetos da Ação Social Cooperada. 

Show Beneficente



120

INSTITUIÇÃO POR MUNICÍPIO

96 instituições
apoiadas

Minas Gerais

São Paulo
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Aguaí
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

Agudos
• Associação de Amigos 
dos Excepcionais 
• Centro de Educação Infantil Lar da 
Criança Agudense 

Araçatuba
• Associação Pró Estudo, Pesquisa 
e Assistência Social
• Asilo São Vicente de Paulo
• Associação de Amparo ao 
Excepcional Ritinha Prates

Araraquara
• Fundação Toque
• Centro Cultural e Assistencial 
Oficina das Meninas

Barretos
• Amigos do Autista de Barretos
• Educandário Sagrados Corações
• Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais

Bauru
• Grupo Ato
• Sorri

Bebedouro
• Casa da Criança Irmã Crucifixa
• APM da Emeb Alfredo Naime
• Centro Assistencial Espírita do 
Calvário ao Céu
• Serviço Social de Atendimento 
Familiar
• Centro Comunitário Alto da 
Boa Vista

• Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Bebedouro
• Fundação Abílio Alves Marques 
• Associação Menina dos Olhos dos 
Deficientes Visuais
• Casa Santo Expedito
• Desenvolvendo a Criança e 
o Adolescente
• Vila Beato Contardo Ferrini
• Educandário Santo Antônio
• Patrulha Ecológica 
• APM da Emeb Maria Fernanda 
Lopes Piffer
• Sociedade Obreiros da Caridade

Birigui
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais 

Buritama
• Centro Assistencial Benedita 
Fernandes

Catanduva
• Associação de Assistência São 
Vicente de Paulo
• Associação Panela Solidária
• Caritas Diocesana 

Fernandópolis
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais 
• Centro de Apoio à Educação e 
Formação de Adolescentes

Frutal
• Casa da Criança Santo Antônio 
de Pádua
• Educandário Padre Lourenço
Asilo Pio XII

45 MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Garça
• Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais
• Patronato Juvenil Garcense

Guaíra
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais
• Instituto Oswaldo Ribeiro de 
Mendonça

Ibitinga
• Associação Filantrópica Casa do 
Caminho Francisco de Assis

Itápolis
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

José Bonifácio 
• Associação Lar para os Velhos 
São João
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

Lençóis Paulista
• Casa de Apoio Projeto Esperança

Limeira
• APM da  E.E. Arlindo Silvestre
• APM da E.E. Professor 
Gabriel Pozzi

Marília
• Associação de Combate ao Câncer 
de Marília e Região
• Associação Mariliense de 
Esportes Inclusivos
• Associação de Pais e Amigos da
Criança e Jovem Autista 

21
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Mogi Mirim
• Instituto Coronel João Leite
• Instituição de Incentivo à Criança 
e ao Adolescente 
• Centro de Educação e 
Integração Social
• Associação Civil Sanquim Curso 
Pré-vestibular e Pré-Vestibulinho 
São Joaquim e Santana

Monte Aprazível
• Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais

Monte Azul Paulista
• Fundação JazzBrasil

Novo Horizonte
• Lar da Velhice Maria de 
Souza Spínola

Olímpia
• Associação Beneficente Cultural e 
Assistencial de Olímpia 
• Abrigo São José
• ONG Humanizar Frei 
Roque Biscione

Penápolis
• Lar Vicentino
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais
• Associação dos 
Deficientes Físicos

Pirangi
• Associação de Amigos Por Pirangi
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

Pirassununga
• Associação Enactus FZEA - USP 
• Associação Beneficente 
Alda Miranda Matheus

Pompéia
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

Ribeirão Preto
• Associação SOS Vidas
• Centro de Orientação, Reintegra-
ção e Assistência Social 
• Sociedade Beneficente Evangélica
Fraternidade Solidária São Francis-
co de Assis
• Associação São Francisco de Assis 
Gewo Haus
• Organização Vida Nova – Escola 
Experimental Casa das Mangueiras

Santa Adélia
• Lar dos Velhinhos Decolores 

São Carlos
• Amigos de São Judas Tadeu 

Santa Fé do Sul
• Lar do Idoso Orvalho de Luz
• Lar dos Velhinhos São Vicente 
de Paulo

INSTITUIÇÃO POR MUNICÍPIO
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São José do Rio Preto
• Associação Lar de Menores 
• Associação Missionário 
Maria Peregrina
• Associação Renascer
• Associação Artística e Cultural
do Interior Paulista – Camerata 
Jovem Beethoven

São Manuel
• Casa Santa Maria
• Centro Social São Manuel
• Lar Anália Franco
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

São Paulo 
• Núcleo de Atendimento Social
• Yougreen Cooperativa de Trabalho 
de Beneficiamento de 
Materiais recicláveis 

Suzanópolis
• Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais

Uberlândia
• Rede de Mulheres de Luta
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MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
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COOPERCITRUS
Daniela Cristina Carlos Morico
Nayara C. Ribeiro Tavares Viana
Simone Passanezi de Almeida

CREDICITRUS
Bruno Barbosa Businaro
Donizete Aparecido Bento
Eduardo Giglio de Carvalho
Karine Olivan
Lauro Antonio Baruqui Pirola
Marcelo Alves Machado
Glucia Oliveira Perri Santos
Rafael Carlos Ribeiro

CONSULTORES EXTERNOS
Adalardo Silva Martins
Allen A. Dupré

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

EXPEDIENTE


