
Fundo de Investimento Social 
Cultural Coopercitrus Credicitrus

Relatório de Atividades 2010



Por trás de cada projeto apoiado pelo FISC há 
muitas histórias para se contar.

Quando um cooperado, funcionário ou gestor das cooperativas mantenedoras 

indica um projeto para aprovação do Fisc, é como se um novo elo se unisse 

a uma corrente de pessoas de bem, que tem a visão de uma sociedade mais 

justa e igual.

No mês de novembro, percorremos mais de 10 entidades que receberam 

apoio do FISC, em 12 cidades diferentes, para sentirmos de perto a força 

dessa corrente e as transformações que o apoio do Fundo – em projetos de 

cunhos tão diferentes a instituições de natureza distintas – causaram na vida 

dessas entidades e, claro, de seus assistidos.

Os sinais de gratidão que sentimos a cada gesto, olhar, aperto de mão e 

sorriso sincero, são as provas de que o Fundo de Investimento Social Cultural 

Coopercitrus - Credicitrus vem semeando otimismo em cada vez mais 

cidades, realizando sonhos, reavivando esperanças, renovando perspectivas 

e ampliando essa corrente do bem.

Vale ressaltar o intercâmbio de informações promovidas pelo FISC, que 

por meio de suas visitas e de seu site, leva experiências dos trabalhos de 

uma instituição para outra, contribuindo também para ampliação de seu 

potencial.

Assim o FISC vai assumindo um papel de transformador social de cada vez 

mais municípios, fortalecendo a imagem social da Coopercitrus e Credicitrus. 



Em cidades distintas, com realidades diferentes, cada instituição define, de 

seu modo, o que o apoio do FISC representa.

Há quem procura forças para continuar prestando seus atendimentos, 

Há quem busca sua sustentabilidade, 

Há quem deseja aumentar sua capacidade de atendimento, 

Todas utilizam sua criatividade para proporcionar o bem estar de pessoas 

que necessitam e, com isso, vão contribuindo com o desenvolvimento da 

sociedade.

Em 2010, o FISC apoiou projetos de 48 instituições de 24 cidades e 

realizou 02 campanhas, investindo R$ 1.076,715,00, beneficiando um 

total de mais de 30 mil pessoas.

O envolvimento de gerentes da Coopercitrus e Credicitrus é fundamental 

para dar vida ao FISC: são agentes que conhecem instituições, indicam 

projetos e validam o apoio do Fundo às comunidades em que estão inseridos. 



Educação Ambiental
Mata Viva 

Nossos projetos

 Educação Ambiental Mata Viva 

 28 escolas participantes.

9 municípios atendidos.

2000 alunos beneficiados.

Investimento de R$ 24.044,00

Municípios Beneficiados: Andes, Bebedouro, 

Jaborandi, Monte Azul Paulista, Pitangueiras, 

Taquaral, Turvínea e Viradouro.



Baú Literário 

20 baús entregues. 

19 municípios atendidos.

Aproximadamente 1000 livros distribuídos 

(literatura infanto-juvenil)

Investimento de R$ 24.044,00

Municípios Beneficiados: Araraquara, Catanduva, 

Colina, Guaíra, Itajobi, Itápolis, Ituiutaba, Jales, 

José Bonifácio, Matão, Mirassol, Monte Aprazível, 

Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, 

Pitangueiras, São José do Rio Preto, Taquaritinga 

e Viradouro.



Baú pedagógico 

30 baús entregues. 

22 municípios atendidos.

Investimento de R$ 30.000,00

Municípios Beneficiados: Aguaí, Araçatuba, 

Araraquara, Bauru, Bebedouro, Botafogo, 

Turvínea, Birigui, Casa Branca, Espírito Santo 

Pinhal, Fernandópolis, Frutal, Ibitinga, Jales, 

Limeira, Mirassol, Monte Alto, Pitangueiras, 

Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Santa Fé do 

Sul, Uberaba, Uberlândia, Viradouro.



Música nas Escolas

01 município atendido: Bebedouro

900 crianças beneficiadas

Investimento de R$ 2.638,89 



Campanhas Próprias

Imposto de Renda

Doação de Cobertores: 5700 adquiridos

Doação de Cestas de Natal: 8000 adquiridos



Projetos Apoiados

28 instituições apoiados.

18 municípios atendidos: Barretos, Bebedouro, Pirassununga, Olímpia, São 

José do Rio Preto, Araçatuba, Penápolis, Itápolis, Catanduva, Taquaritinga, 

Ibitinga, Cafelândia, Jales, Pirangi, Bauru, Monte Aprazível, José Bonifácio, 

Mirassol e Araraquara.

2.200 pessoas beneficiadas.

Investimento de R$ 188.375,00

Área Social



Projetos Apoiados

14 projetos apoiados.

6 municípios atendidos: Andes, Barretos, Bebedouro, São José do Rio Preto, 

Monte Azul Paulista, Pirassununga

2.530 pessoas beneficiadas.

Investimento de R$ 87.806,13

Área Educacional



Projetos Apoiados

5 projetos apoiados.

4 municípios atendidos: Bebedouro, Braúna, 

Guaíra, Mogi Mirim

640 pessoas beneficiadas.

Investimento de R$ 71.200,00

Área Cultural



Projetos Apoiados

01 projetos apoiados.

01 município atendido: Bebedouro

20 cooperados diretamente beneficiados,

melhorias a toda comunicade de Bebedouro

Investimento de R$ 87.250,93

Fomento ao 
Cooperativismo

Cooperlimpo



Projetos Apoiados
Projetos Apoiados

01 projeto apoiado

Patrulha Ecológica

município atendido: Bebedouro

200 pessoas beneficiadas

Investimento de R$ 13.817,00

Área Ambiental



APAE São José do Rio Preto – 
profissionalização proporciona

auto-estima e autonomia aos alunos

D e p o i m e n t o s

A APAE de São José do Rio Preto atende a 430 alunos, em três núcleos 

distintos: área escolar, profissionalização e o centro de convivência.

O foco da entidade em promover a autonomia de seus alunos por meio 

da capacitação e inserção no mercado de trabalho chamou a atenção do 

FISC. O Fundo ofereceu apoio à instituição para equipar salas para o núcleo 

profissionalizante, nas áreas de Tarefas do Lar (Camareira) e Apoio Alimentar 

(Assistente de Cozinha).

Atualmente, o núcleo de profissionalização atende a 196 alunos maiores de 

14 anos com deficiência mental moderada e leve. O objetivo é preparar seus 

alunos para atuarem como Camareiros e Assistentes de Cozinha em hotéis 

e restaurantes da cidade. 

Além da capacitação para executarem suas funções nas empresas, a APAE 

oferece orientações sobre higiene, comportamento e finanças aos alunos, 

e também trabalha a questão de divisão orçamentária junto a suas famílias. 

O projeto já existe há alguns anos e vem apresentando resultados altamente 

positivos: atualmente 53 alunos estão inseridos no mercado de trabalho em 

empresas conceituadas da cidade, nas áreas de auxiliar administrativo em 

empresas, repositor de gôndolas de supermercados, camareiros em hotel e 

outras atividades. 

Segundo a assistente social Vilma Aparecida Benitez, as atividades eram 

feitas em instalações improvisadas. “Graças ao FISC teremos uma cozinha 

adequada e um quarto equipado para oferecermos os treinamentos 

com mais qualidade e segurança, ampliando nosso atendimento e vendo 

resultados ainda melhores”.



D e p o i m e n t o s

APAE de Mirassol – realização de sonho para 
melhorar atendimento

A APAE de Mirassol tem mais de 45 anos de existência, atende 147 alunos 

com atividades escolares, profissionalizantes e de convivência. Desenvolve 

projetos como horticultura, lava- carros, fabricação de saco de lixo, tapeçaria 

e bordado, gerando renda pra os alunos.

Também atua na área artístico-cultural, com o projeto “Bate-Lata”, realizando 

apresentações em eventos na cidade e região.

Do total dos alunos atendidos, 30 tem paralisia cerebral, com movimentos 

totalmente limitados, sendo completamente dependentes. Para 

atendimento especial a esses alunos, a Instituição recebeu recursos do FISC 

para aquisição de um orbitador móvel - aparelho de integração sensorial e 

motora. 

Com acessórios variados, o aparelho tem como foco trabalhar o estímulo 

físico e motor dos alunos.

“O aparelho era um antigo sonho da APAE: tentamos adquiri-lo a mais de 12 

anos, porém, devido ao seu valor elevado, não conseguíamos. Agora vejo 

um novo horizonte para nosso atendimento, podendo proporcionar mais 

qualidade de vida aos alunos”, comenta a diretora da escola, Helena Chadad 

Nasser.



Apiece – alegria para trabalhar
com deficientes

APIECE - Associação de Pais para Integração Escolar da Criança Especial, de 

Bauru, surgiu em 1988, com atendimentos educacionais e sociais a pessoas 

com deficiência e familiares.

A alegria está presente em cada canto da instituição, que oferece atendimento 

a 76 pessoas com idade entre 8 a 55 anos. O carinho desses alunos pela 

Associação é notável, demonstrando a qualidade dos serviços oferecidos.

Além da Escola Educacional Especial, os alunos frequentam o Centro de 

Convivência, com oficinas de trabalhos manuais, informática e atividades 

de dança e música. Assim, a APIECE trabalha a restauração de saúde física, 

mental e social da pessoa com deficiência, buscando capacitá-los para sua 

integração à sociedade. A instituição conta com equipe multidisciplinar 

composta por assistente social, psicóloga, fonoaudióloga, professores 

especializados e pedagogos. 

Com objetivo de trabalhar o desenvolvimento de potencialidades e 

autonomia dos alunos,  criou o Projeto “Cozinha Experimental”, para 

oferecer capacitação profissional aos alunos na área de assistente de 

cozinha, panificação, confeitaria e outras atividades. O projeto foi aprovado 

pelo FISC e em breve se tornará realidade.

A fundadora e presidente da APIECE Catarina Carvalho, revela, com 

entusiasmo, que esse apoio do FISC dará um novo aos atendimentos da 

associação. “Agora podemos realizar um antigo anseio, que é trabalhar a 

profissionalização e inserção dos alunos no mercado de trabalho. Será uma 

nova fase, estamos muito agradecidos”, comemora.

D e p o i m e n t o s



Casa Betânia – Acolhida e aconchego
para estruturar

Fundada em 1953, a Casa Betânia, de Araraquara, surgiu como um abrigo para 

mulheres que haviam sido excluídas de suas famílias e da sociedade por terem 

engravidado fora do casamento. Com o passar do tempo, a instituição passou a atuar 

também como abrigo a crianças em situação de risco. Hoje, a Casa atende a crianças 

que foram retiradas da família e também mulheres com seus filhos. Ao todo, 31 

pessoas entre três meses a 18 anos vivem na Instituição.

Seu objetivo é oferecer abrigo e assistência aos atendidos, bem com proporcionar 

condições para reinseri-los na sociedade. Tanto os adolescentes abrigados como as 

mães que vivem na Casa são encaminhados ao mercado de trabalho, participam de 

cursos profissionalizantes e recebem incentivo para poupar o dinheiro para montarem 

sua própria casa. “Oferecemos de vestimenta a medicamentos, todas as mulheres 

que saíram daqui compraram uma casa com suas economias e nelas foram morar ao 

completarem a maior idade”, aponta a assistente social da Casa, Ana Maria da Silva.

No dia da última visita do FISC, duas famílias estavam sendo desabrigadas: com o 

apoio da Instituição, conquistaram autonomia e conseguiram alugar suas casas. A 

esperança e expectativa eram perceptíveis. No mesmo dia, a Casa Betânia estaria 

recebendo outra família.

Para oferecer atendimento a tantas pessoas, a Instituição depende de uma estrutura 

de peso. Por isso, solicitou apoio ao FISC para adquirir uma geladeira industrial. “Com 

a chegada da geladeira nova, desligamos oito geladeiras antigas! Duas delas já tem 

destino: serão dadas de presente para as famílias que estão sendo desabrigadas”, 

comemora a assistente social.

Além da praticidade, o apoio do FISC deve impactar diretamente na redução de 

custos com conta de energia elétrica da Instituição: “parece uma ajuda simples, mas 

estamos confiantes que representará um grande ganho”, comenta Ana Maria. 

D e p o i m e n t o s



Centro de Assistência 
Odontológica a Excepcionais 

(CAOE): Um ambiente mais acolhedor

Conhecido popularmente como “Centrinho”, o CAOE é uma unidade 

Auxiliar da Faculdade de Odontologia de Araçatuba (UNESP), que 

presta atendimento humanizado na área de odontologia a pessoas com 

deficiência.

A assistência odontológica conta com apoio inter e multidisciplinar, a 

fim de proporcionar conforto e bem estar aos pacientes com deficiência 

durante as consultas aos dentistas

Por mês, passam em média 9000 pacientes provenientes de 480 municípios, 

de 9 estados diferentes pelo Centrinho.

Enquanto aguardam o atendimento, os pacientes permanecem em uma 

ampla sala de espera e participam de ações sócio-educativas, envolvendo 

atividades culturais e de integração familiar e social para relaxarem para 

as consultas.

Com o apoio do FISC, o Centrinho se tornou um ambiente mais acolhedor: 

o Fundo ofereceu apoio para aquisição de material de consumo, utensílios 

e cadeiras para refeitório e sala de espera do CAOE. O recurso será 

empregado para a realização da festa de fim de ano.

“Procuramos fazer o recurso render para conseguirmos o máximo de 

benefícios. Investimos nos itens fundamentais para nos tornarmos um 

local mais acolhedor e sentimos que deu resultado: recebemos cartinhas 

de pacientes agradecendo as melhorias. Isso é muito gratificante”, comenta 

a assistente social.

D e p o i m e n t o s



Recanto Monsenhor Albino 
Bem estar e atenção para idosos e idosas

O Recanto Monsenhor Albino, de Catanduva, SP, é uma instituição que acolhe idosos em regime asilar, 

oferece-lhes conforto, acolhida e convivência social.

 Atualmente, acolhe 77 idosos de ambos os sexos, e conta com uma equipe de aproximadamente 60 

profissionais para oferecer serviços com qualidade e carinho.

Uma Equipe Multidisciplinar programa e organiza várias atividades visando a integração dos idosos entre 

si e com a comunidade para que eles permaneçam ativos e participantes e saiam da rotina diária. 

Para proporcionar bem estar e qualidade de vida aos atendidos, o Recanto possui um Centro de Terapia 

com salas para fisioterapia, sala para terapia ocupacional e piscina com água aquecida. 

Possui também uma sala de recreação e vídeo, totalmente equipada, que faz a alegria dos idosos. O 

projeto tornou-se realidade por meio do apoio do FISC. A instituição promove concorridas “seções de 

cinema” com filmes de estilos variados. “A sala de vídeo fez uma grande diferença para nossos atendidos. 

Muitos tem movimentos limitados, não podem ter muitas atividades e os filmes são a alegria para suas 

vidas”, comenta, agradecida, a religiosa. 

Em forma de auditório, equipado com poltronas e equipamento multimídia, o local também é utilizado 

para reuniões e treinamentos da equipe de profissionais do Recanto.

Em 2010, o FISC voltou a contribuir com o desenvolvimento da Instituição, oferecendo apoio para a 

construção de sua lavanderia: outra obra que trouxe grandes facilidades ao dia-a-dia do asilo.

Para realizar nosso atendimento, necessitamos de uma grande estrutura, que exige muitos recursos. Por 

isso, de acordo com a coordenadora, Irmã Anália, além da contribuição da Fundação Padre Albino, o asilo 

conta sempre com a ajuda da comunidade. 

“O apoio que o FISC nos deu, trouxe um grande salto para nossa instituição e para nossos assistidos. 

Assistir a TV pode parecer algo muito simples para qualquer pessoa, mas para nossos idosos, as sessões 

de filme são como um evento aguardado. Nesse momento eles revivem, sonham, se alegram. Isso é muito 

importante”, revela a coordenadora do Recanto.

D e p o i m e n t o s



Lar Rosalia – Uma casa especial

A Fundação de Proteção à criança desamparada “Lar Rosalia”, de Cafelândia, 

é um abrigo institucional com capacidade para atender a 20 crianças de 

ambos os sexos, de 03 a 18 anos, que foram retiradas das famílias por 

estarem em situação de risco.

Seu objetivo é oferecer proteção e bem estar a cada criança durante todo 

o período em que estão sob a responsabilidade da instituição. Para isso, 

o Lar conta com 8 funcionários, além de sua equipe técnica, composta por 

assistente social e professora de reforço. 

Um dos destaques do atendimento do Lar Rosalia é seu foco no 

desenvolvimento dos jovens atendidos, que vem contribuído para que 

eles saiam da instituição com condições de viver com mais dignidade. Ao 

completar 15 anos, o jovem abrigado é inserido no mercado de trabalho e seu 

salário é depositado em uma poupança. Ao completar 18 anos, a Instituição 

o auxilia a procurar uma casa para comprar ou alugar com esse recurso que 

foi guardado ao longo dos anos. Essa experiência já proporcionou autonomia 

e um futuro mais seguro a diversos jovens que passaram pelo Lar.

Este diferencial da Instituição conquistou o FISC, que já apoiou o Lar Rosalia 

em diversas ocasiões ao longo de .... anos, contribuindo com uma verdadeira 

transformação em sua estrutura física.

Entre essas melhorias, o FISC financiou a reforma dos banheiros, das salas de 

informática e de estudos e a aquisição de um novo freezer para a Instituição.

“Com o apoio do FISC, conseguimos mudar o aspecto da casa, dando a ela 

uma cara nova, com jeito de casa de família. Isso fez com que os jovens 

se sentissem melhor. Foi uma ajuda especial”, agradece o presidente da 

Instituição, Euclides Sapacosta.

D e p o i m e n t o s



ONG Nosso Canto - Uma pequena casinha que 
abriga um grande sonho

A humilde ONG Nosso Canto, da pequena cidade de Braúna, surgiu em 2003, 

fruto dos esforços de um médico da cidade, Dr. Márcio Pimenta, em oferecer 

atividades variadas para idosos e crianças carentes, como aulas de pintura, 

bordado, crochê, canto e outros.

Com o passar do tempo, a ONG passou a enfocar o atendimento a jovens e 

crianças em situação de risco, e formou a Banda Marcial Nosso Canto, em 2004.

Atualmente a ONG atende a 95 crianças e adolescentes, que frequentam aulas 

de música e dança e realizam apresentações em diversas cidades da região. Por 

falta de espaço na pequena sede da Instituição, os ensaios da banda e as aulas 

de dança acontecem no salão paroquial da cidade. 

Em 2010, a ONG recebeu apoio do FISC para reforma dos instrumentos musicais, 

aquisição de novos instrumentos de sopro e confecção de uniformes para 

apresentações. 

Para o FISC, foi notável o esforço dos dirigentes da instituição para fazer o recurso 

render: convocaram costureiras voluntárias para confeccionarem os uniformes e 

reaproveitaram o máximo de materiais possíveis na reforma dos instrumentos.

Com pouco tempo de existência a banda conquistou muitos campeonatos. 

Agora, com seu material renovado, a expectativa é aprimorar ainda mais seu 

trabalho e aumentar a coleção de troféus.

Visivelmente emocionada, a presidente da ONG, Elizandra Morelli Verga, 

agradece ao apoio do FISC e fala de seu sonho daqui pra frente. “O apoio do FISC 

demonstra que estamos no caminho certo e é o combustível para continuarmos 

com nosso trabalho. Queremos levar bem estar e amenizar os riscos a que os 

jovens estão expostos e sabemos que os momentos que eles passam aqui são 

importantes para mantê-los longe de problemas”. 

D e p o i m e n t o s



Casa Acolhedora Vovô Antônio – Conforto e 
alívio para pacientes de câncer 

A Casa Acolhedora Vovô Antônio está localizada em Barretos, SP, porém seus 

atendimentos não se restringem à localização física: ela oferece atendimento a 

pessoas de todo território nacional, que fazem tratamento no Hospital de Câncer de 

Barretos.

A instituição iniciou as atividades em 1988, acolhendo crianças de 0 a 18 anos, mas, 

com o passar do tempo, expandiu os atendimentos a adultos transplantados, “para 

que possam esquecer um pouco a difícil realidade do hospital de modo que eles se 

sintam em casa”, comenta Sirlene Maria de Oliveira, vice-presidente da Casa. 

A Casa possui duas alas, e capacidade de atendimento a 12 pacientes com 12 

acompanhantes, além de crianças em Estado Paliativo (fase final da doença) e 36. 

Diariamente são servidas cinco refeições diárias, banhos e pouso a essas pessoas. 

Além disso, a Casa oferece brinquedoteca, biblioteca, sala de televisão e vídeo e 

atividades recreativas, como passeios e festas comemorativas. 

Uma estrutura completa para proporcionar conforto, alívio e distração a pessoas que 

vivem um momento delicado e doloroso de luta contra o câncer.

O FISC conheceu o bonito trabalho da Casa há alguns anos e desde então já ofereceu 

importantes contribuições para a melhoria de sua estrutura e seus atendimentos. 

“FISC contribuiu muito para a melhoria de nossa entidade. A primeira contribuição 

foi a ampliação da Ala da Pediatria, com a construção de blocos com 2 quartos e 1 

banheiro, o que proporcionou melhor atendimento dos atendidos pela Casa. Graças 

ao Fundo, construímos uma casinha para as crianças em tratamento paliativos e suas 

famílias.  Em 2009, o FISC ajudou a Casa com a ampliação e adequação da cozinha, 

que foi inaugurada em 2010”, enumera Sirlene. 

A entidade também recebeu do FISC a doação de computadores e com isso foi 

inaugurada uma sala de internet para os atendidos.

D e p o i m e n t o s



“Usina da Dança” – Disciplina, desenvoltura, 
respeito e cidadania transmitidos através da dança

Em 2005, o Grupo Colorado fundou o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, a 

fim de reunir suas iniciativas de responsabilidade social. Desde então investe em 

projetos com foco em educação, cultura e esportes. 

A Usina da Dança é um dos principais projetos do Instituto. Ela realiza um trabalho 

de inclusão social por meio do balé clássico, reunindo cerca de 300 alunos de 7 a 

18 anos de idade, de comunidades carentes de Guaíra e Orlândia. 

Nas aulas, os alunos aprendem conceitos que vão alem dos passos de dança: lidam 

com disciplina, respeito mútuo, trabalho em conjunto: bases para a formação de 

cidadãos conscientes.

Ganhador de diversos prêmios, o projeto tem a excelência dos trabalhos 

vastamente comprovada.

Há 03 anos, o FISC mantém parceria com a “Usina da Dança” e o “Ofício da 

Dança”, outro projeto do Instituto, contribuindo com a qualidade dos trabalhos. 

Os recursos são destinados à manutenção das atividades e aquisição de uniformes 

e equipamentos para aulas e apresentações. 

Nos espetáculos promovidos pela Usina, pode-se comprovar o valor do trabalho 

realizado. Segundo Valeria Pazeto, Coordenadora da Usina da Dança há 10 anos, 

os recursos provenientes da parceria com o FISC colaboraram muito com o 

desenvolvimento sócio-econômico e cultural da região, levando cultura e arte não 

só aos jovens atendidos, mas também a toda a comunidade regional, que tem a 

oportunidade de assistir aos espetáculos de dança e teatro promovidos na região.

“Projetos culturais são muito caros, no Brasil a minoria investe em dança clássica. 

O FISC confiou em nosso trabalho e nos apoiou na compra de uniformes, sapatilhas 

e outros itens. Esse apoio não é só financeiro é também incentivador!”, elogia 

Valeria.

D e p o i m e n t o s


