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Mensagem 
do Conselho de 
Administração 

e Diretoria 

A Responsabilidade Social é uma frente de 
trabalho da  em busca do Credicocapec
propósito de promover a justiça financeira na 
comunidade onde está inserida.

Por meio do exercício contínuo dos Princípios 
Cooperativistas, a  promove Credicocapec
projetos que oportunizam mudanças 
comportamentais através de ações voltadas à 
Educação Financeira e Cooperativista, 
consciência ambiental e transformação social 
por meio dos projetos de Educação Ambiental 
e Inclusão Social e a ampliação de saberes 
proporcionando acesso à cultura e qualidade 
de vida. 

Os projetos de Responsabilidade Social da 
Credicocapec estão em consonância aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
propostos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) que de maneira global se 
compromete com a promoção da prosperidade 
e bem-estar a todos por meio da proposição de 
práticas sustentáveis em benefício ao meio 
ambiente.

A forma como cooperamos impacta 
diretamente a vida das comunidades nas quais 
fazemos parte. Fazer parte é isso, cooperar, 
contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento regional, acreditando na 
força do cooperativismo e seu poder de 
transformação social.

O Relatório de Sustentabilidade apresenta os 
frutos de cooperação e o impacto do 
compromisso da  com seus Credicocapec
cooperados e a sociedade no último exercício.

A forma como 
cooperamos 

impacta 
diretamente a 

vida das 
comunidades 

nas quais 
fazemos parte.
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CODIFA
COOPERATIVA SOCIAL DE DEFICIENTES INTELECTUAIS, 

FAMILIARES E AMIGOS

Responsabilidade 
Social
Como Cooperamos?

Ao lado, nossas principais ações em 
números.

Neste Relatório de Sustentabilidade, você 
poderá conferir todas as informações e 
conhecer todas as histórias que fizeram 
parte de  ao longo do Como Cooperamos
ano de 2019.

1.200
mudas de hortaliças

doadas para as 
hortas escolares

1.515
alunos envolvidos

no Projeto
“Cadeia 

Sustentável” 

500
alunos cooperados 

na coperativa 
mirim

“Cooperpratas“

6
unidades 
escolares

Hortas em

pessoas com deficiência 
intelectual engajadas na

 20 

+12.000
participações em 

2019

+132
ações, 

resultando em 

200
participações 
no Encontro 
de Mulheres

Cooperativistas

283
participações 

no Comitê 
Educativo

75
cooperados 

Credicocapec
capacitados 400

alunos da EMEB 
“Profª Olívia Costa”

engajados na
Ação “Consumo 

Consciente”

1.717
participações nas 

oficinas do Projeto 
Coopera Educa

275
estudantes 

capacitados pelo
Cooperjovem

280
adolescentes 

no USE: 
Cooperativismo na 

Aprendizagem

2.300
espectadores no

“Circuito de Teatro 
nas Escolas” 

7
espetáculos 

teatrais 
gratuitos 

nas escolas 

300
espectadores

da região
prestigiaram o 

“Cinema na
Praça”

1.987 
pessoas

envolvidas na 
“Ativação Dia C 

Itinerante”

1.260 
participações na 
“Corrida Contra 

o Trabalho 
Infantil”

420
participações em
ações voluntárias

na Campanha
 “Atitudes que 

Mudam o Mundo”

alunos envolvidos
no Concurso Cultural 

“Todo Mundo 
Ganha com a 
Cooperação”

518

5 6



Planejamento 
Estratégico:
Mapa Estratégico

O  no ano de 2019, Sicoob Credicocapec,
encerrou com êxito seu Planejamento 
Estratégico referente ao triênio 2017 a 
2019, através do total cumprimento das 
ações ligadas às diretrizes estratégicas 
inicialmente definidas.

O Conselho de Administração, em 
dezembro de 2019, revisou as diretrizes 
do  e, em consonân-Sicoob Credicocapec
cia ao Planejamento Estratégico do 
Sicoob, aprovou o novo Mapa Estratégico 
para o triênio 2020 a 2022.

Através das diretrizes e ações a serem 
trabalhadas pelo Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva e 
colaboradores da Cooperativa, o Sicoob 
Credicocapec tem o objetivo de cumprir 
sua Missão de “Prover soluções e expe-
riências inovadoras e sustentáveis por 
meio da cooperação”, sempre respeitan-
do seus valores e zelando pelo bom 
atendimento ao associado.

Valores

Respeito e Valorização das Pessoas;  
Cooperativismo e Sustentabilidade;  
Ética e Integridade;  Excelência e 
Eficiência; Liderança Responsável;  
Inovação e Simplicidade

Ser a principal 
instituição

financeira de 
nossos associados

Consolidar o 
Sistema para 
ganhar força 

e eficiência

Crescer para 
fortalecer o

cooperativismo 
no Brasil

  Processos
Internos

Aprendizado 
e Crescimento

Associado e Mercado

Contar com 
uma equipe 
altamente 

competente 
e engajada

Fomentar o 
desenvolvi-
mento
de ações 
sociais

Aumentar o volume 
de negócios (produ-
tos e serviços 
competitivos) com 
atuais associados 

Buscar 
novos 
nichos de
mercado

Missão

Prover soluções e experiências 
inovadoras e sustentáveis por 
meio da cooperação  

Visão

Ser referência em cooperativismo, 
promovendo o desenvolvimento 
econômico e social das pessoas e 
comunidades

Aprimorar/
aperfeiçoar 

continuamente a 
qualificação de 

colaboradores,
dirigentes e 
conselheiros

Ampliar a 
utilização de 

recursos
tecnológicos 

pelos 
associados
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O trabalho de Responsabilidade Social 
do atua como Sicoob Credicocapec 
incentivador da prática cooperativista, 
estimulando projetos de vida e 
promovendo a inclusão social através de 
incentivos a ações educativas e 
empreendedoras de desenvolvimento 
sustentável na comunidade. 

Orientados pela Política Institucional de 
Responsabilidade Socioambiental do 
Sicoob, construímos três bases sustentáve-
is para a implantação dos projetos, 
apresentadas na marca ao lado, que 
recebeu um redesign totalmente novo.

Os Projetos ganharam corpo e também 
receberam identidades visuais totalmente 
novas: Projeto Cadeia Sustentável, 
Concurso de Educação Financeira, Grupo  
de Voluntários CooperaCredi e Projeto 
Incubadora do Cooperativismo com a 
Cooperativa Social de Deficientes 
Intelectuais, Familiares e Amigos - 
CODIFA.

Projetos Sociais
Identidades Visuais

Educação Ambiental
e

Inclusão Social

Qualidade de Vida
e

Acesso a Cultura

Educação Financeira:
Cooperativismo e

Empreendedorismo
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Objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável

Desenvolvimento
Sustentável na 
Prática

As ações desenvolvidas buscaram a 
efetivação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
constituem a Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável proposta 
pelas Organizações das Nações Unidas 
(ONU).
 
Os 17 ODS visam resolver as 
necessidades das pessoas, tanto nos 
países desenvolvidos como nos países 
em desenvolvimento, enfatizando que 
ninguém deve ser deixado para trás.

Você verá diversas vezes neste relatório, 
no canto inferior esquerdo, os ícones dos 
objetivos como indicativo do que foi 
cumprido ou o que está em curso para as 
ações desenvolvidas pelo Sicoob 
Credicocapec.
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Reconhecimento

A sucursal paulista do Sescoop - Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo - reconheceu o Sicoob 
Credicocapec pelos diversos trabalhos 
sociais realizados no ano de 2019, sendo 
destaque na Revista Boas Práticas em 
Responsabilidade Social do 
Cooperativismo Paulista.   

13 14
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Quadro 
Funcional
Nossa Gente

Aqui na não temos sóCredicocapec 
colaboradores, mas protagonistas em
nosso quadro. Em cada atendimento e
serviço prestado contamos com um time
altamente qualificado, por isso,
acreditamos na importância em continuar
a ofertar capacitações que auxiliem no
desenvolvimento de cada um.

Durante o ano de 2019 procuramos trazer
possibilidades de desenvolvimento tanto
presenciais quanto online. Nossa
evolução está ainda mais adepta da
tecnologia, e continuamos realizando
treinamentos de capacitação continuada
e educação a distância (EAD), contando
principalmente com a plataforma do
Sicoob Universidade para capacitar 100%
do nosso quadro, incluindo os membros
do Conselho Administrativo, Fiscal e
Diretoria.

Tudo isso foi realizado sem perder a 
essência cooperativista, focada no bom 
atendimento aos nossos associados.

Nossa gente: 
esta é a nossa cooperativa

61% 
de mulheres

39% 
de homens

51% 
tem mais de 
5 anos 
de Cooperativa

10 Conselheiros 3 Diretores

86 colaboradores4 estagiários

105 
colaboradores no 

Quadro Funcional,
sendo

2 aprendizes

Doutorado incompleto 

Ensino Médio 

Mestrado completo 

Pós/MBA completo 
e incompleto

Ensino Superior
incompleto

Ensino Superior
completo

1%

3%

1%

28%

12%

55%

Conselhos e Diretoria Conhecimento, Qualificação e Desempenho dos Colaboradores

14
Gerentes com 
formação de 
Mindset em 
Liderança

100%
de colaboradores  capacitados 

pelo Sicoob Universidade

91
cursos realizados

128
horas de Formação

Continuada

116
treinamentos
in company

68 
colaboradores

voluntários

80 
horas de trabalho

voluntário

36
é a idade média

dos colaboradores,
sendo

4,7% tem até 20 anos

43,9% tem de 20 a 29 anos

40% tem de 30 a 39 anos

1,9% tem de 40 a 49 anos
9,5% tem acima de 50 anos

* inclusas participações em seminários, congressos, eventos e conferências

1.508
Horas totais 

de treinamento*,
sendo

36
cursos realizados

252
Horas de 

treinamento

80
participações

em treinamentos*

11
certificações 
profissionais



Workshop 
Inovação

A 1ª edição do  foi Workshop Inovação
memorável. Com o tema "Por que 
fazemos, o que fazemos?" o evento 
buscou engajar os colaboradores a 
refletirem sobre a essência do 
trabalho em uma cooperativa, a 
importância de reconhecer seus 
privilégios e de fortalecer o 
"Protagonismo Coletivo" para a 
conquista de resultados e excelência 
na prestação de serviços aos 
cooperados. Nesta edição, contamos 

com a excelente palestra do Elio 
Teixeira - Gerente de Negócios de 
Cartões do Bancoob, que de maneira 
dinâmica e descontraída apresentou 
dados importantes sobre o 
cooperativismo. Além da palestra, 
foram oferecidas interações e jogos, 
fundamentando o conceito de 
gamificação e dinamizando, de forma 
criativa e lúdica, o conteúdo que 
acompanhou os colaboradores por 
todo o ano de 2019.
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Cooperados
Comitê Educativo

Encontro 
Cooperado 

Empreendedor

Os Comitês Educativos são o 
principal elo de comunicação entre 
a cooperativa e cooperado, para a 
troca de informações e para 
promover o diálogo aberto na 
comunidade local de associados. 

Nos espaços compartilhados entre 
Sicoob Credicocapec Cocapec,  e as 
reuniões acontecem em sete 
comitês regionais: Ibiraci, 
Capetinga, Claraval, 

Itirapuã/Patrocínio Paulista, 
Pedregulho, Jeriquara, Franca e 
Central. Todos os cooperados e 
familiares podem participar. No 
ano de 2019, cerca de 283 coopera-
dos marcaram presença.

Cada comitê conta com a adminis-
tração de um coordenador e um 
vice-coordenador, que são respon-
sáveis pela integração entre os 
cooperados e a cooperativa.

822

Em parceria com o , o Sebrae/SP
"Encontro Cooperado Empreende-
dor", contou com a palestra 'O que 
é Empreendedorismo', ministrada 
pela Consultora Alexandra Maria 
da Silva Trindade, em celebração à 
6ª Semana Nacional de Educação 
Financeira - ENEF.
O encontro, que reuniu cerca de 75 

cooperados, contou com a partici-
pação de nosso Diretor de 
Negócios, Douglas Cintra, assim 
como os colaboradores do Posto de 
Atendimento da Avenida Hugo 
Betarello, trazendo aos nossos 
cooperados uma noite de networ-
king e promoção de produtos e 
serviços.

Comitê Educativo de Claraval/MG

19 20



822

O Programa de Formação de 
Cooperados incluiu o Curso de 
Finanças Pessoais e 
Empreendedorismo, realizado em 
parceria com o : a iniciativa, Sebrae/SP
especialmente preparada e aplicada  
para os nossos associados, permitiu o 
aprendizado sobre temas importantes 
como finanças pessoais, modelo de 
negócios (CANVAS) e plano de 
negócios, visando contribuir com a 
formação e crescimento pessoal e 

profissional de nossos cooperados.
O Curso de Gestão Cooperativista e 
Financeira contou com aulas de 
governança cooperativista, 
cooperativismo de crédito, gestão 
financeira e análise de balanço, entre 
outros conteúdos de interesse para 
formação do nosso cooperado. Além 
disso, o curso também é destinado 
para a formação de futuros 
candidatos ao Conselho Fiscal para o 
próximo ciclo.

Formação para 
Cooperados 

Credicocapec - FCC

21 22



Encontro de 
Mulheres 

Cooperativistas 

Para aproximar as mulheres 
cooperadas, esposas e filhas de 
cooperados e colaboradoras, o 12º 
Encontro de Mulheres 
Cooperativistas de 2019 trouxe 
diversas atrações: workshops de 
gastronomia, experiências sensoriais, 
e uma palestra motivacional 
ministrada por Sandro Libardoni, 

tendo como tema “O Despertar do 
Empoderamento Feminino”. 

O encontro, realizado pela 
Credicocapec Cocapec,  e  reuniu 
cerca de 200 mulheres e contou 
também com informações e dicas de 
saúde, em uma tarde cheia de 
surpresas, emoção e cumplicidade. 
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Comunidades
Educação Financeira e Cooperativista

Concurso Cultural 
“Todo Mundo Ganha 

com a Cooperação

Promovido pelo  Instituto Sicoob,
o Concurso mobilizou alunos e 
professores das EMEB “Profª 
Olivia Corrêa Costa”, “Profª Sueli 
Contini Marques” e “Profº Aldo 
Prata”  na etapa local do 
Concurso Cultural “Todo Mundo 
Ganha com a Cooperação”. 

No total de 518 alunos partici-
pantes, além das premiações 

locais também foram premiados 
pela  dois Central Sicoob SP
trabalhos na fase regional: da 
EMEB Prof. Aldo Prata as alunas 
Julia, do 3° ano  e Juliana, do 5° 
ano. 

Entre o corpo docente, foram 
premiadas as professoras 
Marlene Vilas Boas Silva e Maria 
Aparecida Souza Rodrigues.

O  acredita Sicoob Credicocapec
que a educação é uma ferramenta 
fundamental no combate à 
pobreza e no desenvolvimento da 
sociedade. 
A seguir, você irá conhecer nossas 
práticas na construção e manuten-
ção dos projetos de Educação 
Financeira  e Cooperativista.

822
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USE: Cooperativismo 
na Aprendizagem

Com um conteúdo baseado nas ODS, 
o USE – União Sicoob Credicocapec 
e ESAC – é o resultado da parceria 
entre a cooperativa de crédito – 
Sicoob Credicocapec e a Escola de 
Aprendizagem e Cidadania de 
Franca – ESAC, e tem como proposta  
a formação dos jovens aprendizes, 
levando até eles conhecimentos 
sobre Cooperativismo e Educação 
Financeira. 

Os jovens exercitam seus 
conhecimentos a partir das 
informações compartilhadas nas 
oficinas oferecidas pela cooperativa. 
Foram realizadas atividades com 280 
adolescentes de 15 a 19 anos, que 
estimularam aprendizado e 
exercício dos princípios 
cooperativistas de Educação, 
Formação e Informação e 
Preocupação com a Comunidade.

Ação consumo 
consciente

822

Os alunos da EMEB "Profª Olívia 
Corrêa Costa" foram além da 
elaboração dos desenhos e redações 
solicitadas pelo Concurso Cultural: 
eles prepararam uma apresentação 
para demonstrar os conceitos 
aprendidos com conteúdo do 
material disponibilizado. Em 
parceria com o  e em Sescoop/SP
retribuição ao trabalho realizado 
pela escola, os alunos receberam a 

Cia. Fora de Ordem que apresenta-
ram a esquete teatral “Dinheiro não 
nasce em árvore?”, a temática 
abordada foi o Consumo Consciente. 
Professores e mais de 400 alunos 
refletiram sobre importância de 
consumir de maneira consciente, 
bem como interagiram através de 
jogos cooperativos para que de 
forma lúdica as crianças apreendes-
sem ainda mais o conteúdo.
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Coopera Educa As sementinhas do Poupar e 
Cooperar foram semeadas em várias 
unidades escolares em 2019, 
impactando a vida de mais de 1.700 
alunos, de 04 a 12 anos, em 
Franca/SP e Ibiraci/MG. Os alunos 
também participaram das atividades 
interagindo com as temáticas de 
educação financeira, cooperativista e 
ambiental. 
Com o objetivo de divulgar e 

fomentar a Educação Cooperativista 
e Financeira para filhos de 
associados da Cooperativa e 
comunidade em geral, surgiu o 
Coopera Educa: com uma 
metodologia de fácil absorção da 
mensagem, que envolve uma série de 
atividades lúdicas, para que o 
aprendizado e a conscientização se 
tornem uma bagagem que será 
levada pelos alunos por toda a vida.

E.M.E.B. “José Flavio de Freitas”, Ibiraci/MG

E.M.E.B. “José Flavio de Freitas”, Ibiraci/MG E.M.E.B. “José Flavio de Freitas”, Ibiraci/MG

E.M.E.B. “José Flavio de Freitas”, Ibiraci/MG

Centro Educacional Bom Samaritano, Unidade Jd. Tropical

Centro Educacional Bom Samaritano, Unidade Jd. Tropical

Pastoral do Menor, Jd. Aeroporto, Franca/SP
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Cooperjovem

822

O Programa de Educação 
Cooperativista - Cooperjovem, de 
iniciativa do  em Sescoop/SP
parceria com as cooperativas: 
Sicoob Credicocapec Cocapec  e 
investiu na formação de profes-
sores e alunos da “ETEC Prof. 
Carmelino Corrêa Júnior” - 
conhecido como Colégio 
Agrícola - visando a dissemina-

ção da cultura da cooperação 
nas comunidades fomentando 
projetos educacionais cooperati-
vos que promovem e aprofun-
dam a vivência cooperativista na 
realidade onde a cooperativa 
está inserida. 
Participaram das ações promovi-
das na escola cerca de 275 
estudantes.

Semana Nacional 
da Educação 

Financeira - ENEF

A Semana Nacional da Educação 
Financeira - ENEF consolida-se a 
cada ano como um grande evento 
disseminador da Educação 
Financeira no Brasil, na medida 
em que instituições públicas e 
privadas se mobilizam em torno 
do objetivo comum de promover 
o letramento financeiro de nossa 
população. 
Em nossa Semana ENEF, conta-

mos com diversas postagens 
temáticas e ações educacionais 
gratuitas: entre elas, a unidade 
móvel do SEBRAE Franca ofereceu 
gratuitamente orientações e dicas 
em Educação Financeira e 
Previdenciária a nossos coopera-
dos, e também a pessoas que 
utilizavam os serviços do Posto de 
Atendimento número 5 (PA05)da 
Avenida Hugo Bettarello.

Unidade móvel do SEBRAE, Pa05, Franca/SP.
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Comunidades
Educação Ambiental e Inclusão Social

Cadeia Sustentável Visando cooperar na construção e 
na revitalização de hortas e jardins 
nas escolas, e incentivar o plantio de 
árvores, este projeto cria uma noção 
sólida de responsabilidade socioam-
biental  através da cooperação.

Objetiva incentivar através do 
exercício dos princípios cooperativis-
tas e educação financeira oferecer 
as crianças suas primeiras noções de 
como financiar suas próprias 

conquistas através do planejamento 
financeiro e do consumo responsá-
vel por meio da cooperação. 

Em 2019, tivemos a adesão de novas 
escolas: EMEB Profª. "Sueli Contini 
Marques", Centros Educacionais do 
Jd. Tropical e Jd. Brasilândia do 
Instituto Samaritano e a EMEB "Dr. 
Valeriano Gomes do Nascimento" 
(CAIC), somamos 1.515 alunos e 4 
novas hortas. 



CEBS - Centro 
Educacional Bom 
Samaritano

Unidade Jd. Brasilândia

35 36

CEBS - Centro 
Educacional Bom 

Samaritano

Unidade Jd. Tropical



E.M.E.B. “Profª Sueli 
Contini Marques”

Jd. Tropical
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EMEB "Dr. Valeriano Gomes 
do Nascimento” - CAIC

Jd. Tropical



Cooperpratas O  acompanha Sicoob Credicocapec
o amadurecimento da Cooperpratas 
e o engajamento de professores e 
alunos, demonstrando a aderência 
ao espírito cooperativista. A coope-
rativa está em seu terceiro ano de 
existência envolvendo os mais de 
500 alunos da escola. 

O amadurecimento do Projeto é 
evidente na fala e atitude dos alunos 

que demonstram preocupação com 
o coletivo, estão atentos as necessi-
dades da escola e apresentando 
demandas para melhorar a qualida-
de do convívio no ambiente escolar.

A Cooperpratas esteve em visita 
técnica à Fazenda Água Limpa, de 
propriedade de nossa cooperada 
Ana Helena Spessoto Pimenta 
Freitas.
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Cooperpratas e 
CODIFA

Outra ação importante foi a 
visita técnica de 
Intercooperação entre 
Cooperpratas e CODIFA, 
Cooperativa Social de 
Deficientes Intelectuais, 
Familiares e Amigos constituída 
por alunos do Centro de 
Educação Integrada (CEI) projeto 
de educação especial mantido 
pela Prefeitura de Franca. 
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Incubadora do 
Cooperativismo

Com o objetivo de promover a 
inclusão social através do cooperati-
vismo e atuar como incentivadores 
de práticas educativas e empreende-
doras de desenvolvimento sustentá-
vel na comunidade, a Credicocapec 
contribui para a formação e acompa-
nhamento da 1ª Cooperativa do 
Ramo Especial no Estado de São 
Paulo. Formada por 20 de estudan-
tes-trabalhadores com deficiência 

intelectual, a Cooperativa Social de 
Deficientes Intelectuais, Familiares e 
Amigos – CODIFA já teve seu 
Estatuto Social construído e aguarda 
o parecer jurídico da  para OCESP
registro oficial. 

Os cooperados da nova cooperativa 
produzem produtos de papel 
artesanal, fruto do papel reciclado 
na Credicocapec. 

CODIFA
COOPERATIVA SOCIAL DE DEFICIENTES INTELECTUAIS, 

FAMILIARES E AMIGOS
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Comunidades
Qualidade de vida e Acesso à Cultura

 A , em parceria Credicocapec
com outras cooperativas, busca 
impactar não apenas a própria 
realidade, mas também 
contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável das comuni-
dades e do mundo. Levar a Arte 
a todos é uma das formas. 

Circuito Sescoop/SP 
de Cultura

O , em  Sicoob Credicocapec
parceria com a Cocapec e o 
Sescoop/SP, realizaram o 
Circuito Sescoop de Cultura em 
escolas municipais da região, 
em Cristais Paulista, Jeriquara e 
Patrocínio Paulista: mais de 
2.200 alunos assistiram ao 
espetáculo “A Verdadeira Roupa 
do Rei” da Cia Arautos Cênicos.

Já o espetáculo “Cinco Semanas 
em um Balão”, apresentada pelo 
grupo Sabre de Luz em Franca e 
em sessão aberta ao público, 
quem assistiu, riu e se emocio-
nou também ajudou: toda a 
arrecadação obtida com a troca 
dos ingressos foi revertida à 
Fundação Espírita Judas 
Iscariotes.

45 46



Circuito de Teatro
nas Escolas

Patrocínio Paulista, Franca, 
Jeriquara e Ribeirão Corrente

Circuito “Cinema 
na Praça”

Ribeirão Corrente/SP
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Ativação
Dia C Itinerante

Corrida Contra 
Trabalho Infantil

A 1ª edição da Corrida de Rua 
Contra o Trabalho Infantil, realiza-
da pelo 15º Tribunal Regional do 
Trabalho, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente 
de Franca/SP e demais parceiros, 
que contou com a participação de 
aproximadamente 1.260 atletas.
A atividade teve apoio da coopera-
tiva e do Sicoob Credicocapec 

Sescoop/SP, que promoveu 
esquete teatral sobre saúde e 
qualidade de vida. 

A corrida contou com quatro 
categorias: Kids, 5 km, 10 km e 
Caminhada de 3 km. Na categoria 
Kids, os percursos de 50 a 300 
metros foram divididos por faixa 
etária, dos 2 aos 12 anos.

Foram realizadas apresentações 
gratuitas de obras do cinema, que 
abordam assuntos de meio 
ambiente, consumo consciente, 
diversidade cultural, infância e 
saúde, com objetivo de refletir 
sobre a sustentabilidade nos 
pilares social, ambiental, econô-
mico e cultural. Foram 12 sessões 
que atenderam a 2.000 pessoas.
 Os alunos da rede municipal de 
ensino de Franca e de dois dos 

programas de aprendizagem da 
cidade foram os convidados 
especiais da ação.
Os alunos da ESAC produziram 
curtas-documentários sobre 
“Consumo Consciente” e exibiram 
na tela de cinema para especta-
dores do programa de aprendiza-
gem do CIEE. As sessões noturnas 
foram abertas ao público geral 
exibindo o filme “Viva: a Vida é 
uma Festa”.
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Campanha Atitudes 
que Mudam o Mundo

A campanha de 2019 “Atitudes que 
Mudam o Mundo”, foi realizada em duas 
semanas de ações voluntárias junto as 
iniciativas já desenvolvidas pela 
cooperativa e possibilitando aproximar 
os colaboradores a causas sociais. 

O trabalho engajou 50 funcionários, 
conectando-os em outras redes e 
disseminando os princípios cooperati-
vistas. Essas ações estão ligadas aos 

projetos de Responsabilidade Social já 
desenvolvidos pela Cooperativa. 

A doação de sangue, oficinas do Projeto 
Coopera Educa e arrecadação de 
agasalhos para distribuir para pessoas 
em situação de rua entre outras ativida-
des foram realizados em parceria com 
outras duas entidades, como a Pastoral 
do Menor CEI – Centro de Educação  e o 
Integrada.

Pastoral do Menor, Unidade Vl. S. Sebastião, Franca/SP Pastoral do Menor, Unidade Vl. S. Sebastião, Franca/SP

Pastoral do Menor, Unidade Jd. Palmeiras, Franca/SP

CEI - reforma da sede da CODIFA, Franca/SP CEI - reforma da sede da CODIFA, Franca/SP

Hemocentro, Franca/SP
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Pastoral do Menor, Unidade Jd. Paulistano, Franca/SP Pastoral do Menor, Unidade Jd. Aeroporto II, Franca/SP

Pastoral do Menor, Unidade Jd. Luiza, Franca/SP

Pastoral do Menor, Unidade Aeroporto II, Franca/SP Pastoral do Menor, Unidade Aeroporto III, Franca/SP

Pastoral do Menor, Unidade Jd. Aeroporto III, Franca/SP

Pastoral do Menor - Sede, Aeroporto III, Franca/SP

Doação de calçados, Secretaria de Ação Social, Franca/SP

Pastoral do Menor, Unidade Jd. Luiza, Franca/SP Hemocentro, Franca/SP
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Dia C A celebração do Dia do 
Cooperativismo foi realizada em 
parceria com as cooperativas 
Unimed Cocapece  em uma manhã 
de prestação de serviços e diversão 
na praça Central de Franca: a 
Unimed ofereceu serviços de 
aferição de pressão e glicemia, 
assim como dicas de saúde, a 
Cocapec serviu café aos 
participantes e, por fim, a 

Credicocapec proporcionou dicas de 
educação financeira, pintura facial 
para as crianças, exposição dos 
produtos da Cooperativa Mirim - 
Cooperpratas e promoção de seus 
produtos e serviços.

Também marcaram presença outras 
atividades culturais oferecidas por 
outros parceiros e cooperativas, 
como dança e capoeira.
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SEDE • FRANCA - SP
Av. Wilson Sábio de Mello, 3100
Distrito Industrial - Franca/SP
      (16) 3712 6600 
      (16) 99122 1535

PA 01 • PEDREGULHO - SP
Av Orestes Quércia, 621
Zona Rural - Pedregulho/SP
      (16) 3171 2118 
      (16) 99199 3880

PA 02 • IBIRACI - MG
Rua Barão do Rio Branco, 1099
Ipiranga - Ibiraci/MG
      (35) 3544 2461
      (35) 99991 5080

PA 03 • CLARAVAL - MG
Rodovia MG 344, km 01, s/nº
Zona Rural - Claraval/MG
      (34) 3353 5359
      (34) 99945 6834

PA 04 • CAPETINGA - MG
Rua Joaquim Luiza, 390
B. Joaquim Júlio - Capetinga/MG
      (35) 3543 1251
      (35) 99969 3139

PA 05 • FRANCA - SP
Av. Hugo Bettarello, 3760
Esp. P. Meneghetti - Franca/SP
      (16) 3725-2115
      (16) 99235-6492
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