COOPERATIVA DOS
TRANSPORTADORES
DO VALE

BALANÇO
SOCIAL
Informações referentes ao exercício do ano de 2018

"Ser cooperativa é a força de muitos em prol de um mesmo
objetivo, é ter grandes sonhos e poder compartilhar com a
comunidade suas conquistas e alegrias."

Sobre a Cootravale
A Cootravale foi fundada em 1995, fruto do sonho de um grupo de
transportadores do município de Videira/SC. Atrelado à seriedade,
profissionalismo e dedicação, tornou-se uma das maiores organizações
de transporte do país.
A Cootravale não é apenas uma transportadora, mas uma parceira de
negócios. Uma cooperativa que busca sempre, atender completamente
as necessidades do seu cliente, transportando não só cargas, mas
qualidade e satisfação.

Ideologia
Negócio: Transporte rodoviário de cargas;
Missão: Contribuir para o desenvolvimento social, profissional e
econômico de seus cooperados e colaboradores, prestando serviços de
transporte com excelência.
Visão: Ser a melhor empresa de transporte, a melhor opção de
investimento para cooperados e a melhor empresa para se trabalhar.
Valores:

Responsabilidade socioambiental;
Gestão de pessoas;
Confiabilidade;
Qualidade;
Senso de dono;
Ética

Princípios do Cooperativismo

O que é Cooperativismo:
O Cooperativismo é um movimento econômico-social que se baseia na
colaboração e na associação de pessoas ou grupos com os mesmos
interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades
econômicas.
Os 7 Princípios do Cooperativismo:
1) Adesão livre e voluntária;
2) Gestão democrática;
3) Participação econômica;
4) Autonomia e independência;
5) Educação, formação e informação;
6) Intercooperação;
7) Interesse pela comunidade.

Símbolo do Cooperativismo e
significado:

• SIMPLICIDADE •

A FORÇA

DE UMA BOA IDEIA
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

TUDO O QUE UM SONHO PRECISA PARA SER
REALIZADO É ALGUÉM QUE ACREDITE QUE ELE
POSSA SER REALIZADO.
Roberto Shinyashiki

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE
SÓCIOAMBIENTAL
por Marina Crispim
A essência da Cootravale está construída com base nos princípios
do cooperativismo. Sendo assim, buscamos cada dia mais ser uma

protejam nosso meio ambiente, bem como somos parte ativa de

“SOLIDÁRIOS, SEREMOS UNIÃO.
SEPARADOS UNS DOS OUTROS,
SEREMOS PONTOS DE VISTA.
JUNTOS, ALCANÇAREMOS A
REALIZAÇÃO DE NOSSOS
PROPÓSITOS.”

um processo que irá colaborar para termos uma sociedade mais

BEZERRA DE MENEZES

instituição de credibilidade, respeito e ética. Acreditamos que
nossas ações ecoam de forma significativa na comunidade e no
meio ambiente em que estamos inseridos. Dessa forma, somos
responsáveis em cuidar e propiciar ações que respeitem e

justa.
Durante o ano de 2018, tivemos grandes sonhos e pudemos contar
com nossos colaboradores, cooperados e comunidade para tornar
esses sonhos uma realidade. Buscamos por ações que
contribuíssem para uma sociedade mais consciente de seus atos e
da importância de ajudar o próximo. Sendo assim, neste material
você encontrará o resultado de tudo aquilo que construímos
durante o ano. Reiteramos que foi graças ao esforço de muitos e a
união daqueles que acreditaram, que pudemos tornar realidade
nossas conquistas. Dessa forma, aqui fica o nosso muito obrigada
a todos que contribuíram e ajudaram a Cootravale ser cada vez
melhor.

SOCIAL
"A Bondade está nos olhos de quem as vê,
não no coração de quem às faz"
Deroni

Doações de Computadores
A cooperativa renovou seus equipamentos, e as
máquinas que foram trocadas destinamos a
doação, sendo escolhidas instituições sem fins
lucrativos para receber e equipar suas instalações.
Foram doadas ao total 23 máquinas completas.

A inclusão digital é o grande desfio em tempos de
predominância da cultura digital na sociedade. Tornar
tecnologias de informação e comunicação acessíveis para
todos é um exercício da cidadania.

APAE Itajaí:
Doamos 15 computadores completos;

APAE de Celso Ramos:
Doamos 03 computadores completos;

Igreja do Evangelho Quadrangular:
Doamos 01 computador completo;

Centro de Intervenção e Estimulação
Precoce Vovó Biquinha:
Doamos 03 computadores completos;

Grupo Escoteiro Padre Pedro Baron:
Doamos 01 computador completo;

"Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de
quem oferece flores".
Provérbio Chinês
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A APAE de Itajaí, é uma Organização Não Governamental (ONG) e sem fins lucrativos que
presta atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O ONG realiza anualmente um
pedágio para a arrecadação de verbas para manutenção de seus projetos e no ano de 2018 a
instituição contou com o apoio da Cootravale, onde seus colaboradores auxiliaram voluntariamente
na realização do pedágio.
Participaram dessa ação: Cacilda Aparecida Nunes dos Santos – Financeiro, Gabriel
Gonçalves – Comercial, Marina Crispim – RH, Raquel Nunes dos Santos – Financeiro, Samuel
Chaves Euzébio – TI, Suellen Nascimento – RH, Thais Pinheiro – Financeiro, Vitor Salcedo
Cavanha – Financeiro, William Santana da Silva – Financeiro, agradecemos a presença dos
colaboradores nessa ação social.

Depoimento Nilce da APAE de Itajaí
"Agradecemos a colaboração dos colaboradores da
Cootravale, que trabalharam voluntariamente no
Pedágio. O ponto onde estava a Cootravale ficou
em segundo lugar em arrecadação, contribuindo
muito com nossa Instituição. Esperamos poder
contar com a colaboração de vocês em 2019”.

Dia de Cooperar
Juntos Somos mais Forte!

DIA DE COOPERAR
O Dia de Cooperar (Dia C), é uma iniciativa das cooperativas
que consiste na promoção e estímulo à realização de ações
voluntárias diversificadas e simultâneas, com o objetivo de
mobilizar e convergir esforços para a valorização dos
princípios do cooperativismo.

Sendo assim, a Cootravale em parceria com outras
cooperativas e com a comunidade, organizou uma
ação que contou com as seguintes atividades:

ATIVIDADES EDUCACIONAIS
Procuramos envolver a comunidade em atividades educacionais que
estimulassem a qualidade de vida e o bem estar. Foram realizadas
ações de: saúde financeira, educação no trânsito, saúde bucal e a
valorização do cooperativismo. Para isso contamos com o apoio da
TRANSPOCRED, UNIODONTO, Grupo ElRoy e o Grupo de Escoteiro
Padre Pedro Baron

DIA DE COOPERAR

FEIRA DE DOAÇÃO DE ANIMAIS
Contamos com o apoio da ONG SOS Peludinhos, que
divulgou informações sobre a adoção responsável e
oportunizou a adoção de diversos cachorrinhos.

DOAÇÕES DE PLANTAS
Com o apoio da FAMAI, realizamos a doação de 500 mudas
para a comunidade que prestigiou o evento, eram plantas e
árvores nativas da região.

DOAÇÕES
HOSPITAIS DA REGIÃO
Realizamos a doação de incentivos
financeiros a hospitais de nossa região,
contribuindo assim para saúde e bem estar
da comunidade.
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"O importante nã
amor com que se dá".
Madre Teresa de Calcutá
DOAÇÕES
No ano de 2018 realizamos doações para o Hospital
Maternidade Marieta Konder Bornhausen e para o
Hospital Santa Isabel.

O MOVIMENTO MAIO AMARELO
O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só
proposta: chamar a atenção da sociedade para
o alto índice de mortes e feridos no trânsito em
todo o mundo.
HTTPS://WWW.MAIOAMARELO.COM

A Cootravale apoia essa causa, e
movimentou os seus colaboradores
em prol de ações que
contribuíssem com a educação,
informação e divulgação de uma
conscientização sobre os perigos
do trânsito.

MAIO
AMARELO
#DirijaPelaVida

Por ser um tema de grande relevância para
sociedade e estar relacionado com o nosso
negócio, realizamos uma campanha
envolvendo todas as nossas filiais:
A campanha tinha como objetivo principal:

"Discutir e divulgar ações para
conscientização no trânsito".
Acreditando no tema, nossos colaboradores,
elaboraram ações envolvendo os motoristas,
cooperados e a comunidade.
Tivemos palestras, café da manha, informativos,
blitz, entre outras ações que colaboraram para a
conscientização dos riscos no trânsito.

#DirijaPelaVida
Todas as filiais tiveram grade envolvimento e como destaque tivemos
a Filial Feira de Santana, que realizou as seguintes ações:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Foram relizadas palestras junto com
o embarcado NESTLÉ e motoristas.
Plotagem com adesivos em carretas

Antes de sair com a equipe para realizar a
campanha, o gestor realizou um batepapo para falar e explicar sobre o assunto

e carros de passeio.

Maio Amarelo e depois saíram para fazer

Plotagem com adesivos grandes nas

a divulgação.

salas das outras transportadoras da

Procuraram não apenas colar adesivos e

região.

mostrar o Banner, mas também explicar o
significado da campanha.

Abordagem a pessoas para explicar
o significado da campanha do Maio

Também foi explicado o motivo da cor
amarelo que simboliza ATENÇÃO.

Amarelo.
Divulgação da Campanha no Evento

Bem como foram abordados outros
assuntos que são de extrema importância,

da IVECO, realizado no pátio do

como a conscientização dos riscos,

Posto São Gonçalo.

educação e respeito no trânsito

Apoio da Policia Rodoviária Federal.

(condudores, pedestres, ciclistas), controle
emocional, entre outros.

Parabéns

A todas as filiais que se

dedicaram e apoiaram essa
causa!

Quem ama,
cuida!
Unimos as campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, em
uma única mensagem: "Quem ama, cuida", nosso principal
objetivo é alertar e conscientizar as pessoas sobre os riscos de
câncer de Mama e Próstata.
Sendo assim produzimos um informativo com informações que
disponibilizamos em nossas redes sociais e via whatsapp.
Outra ação foi a produção de uma camiseta com a logo da
campanha, realizamos a venda para nossos colaboradores,
cooperados, motoristas e comunidade, e todo o valor
arrecadado foi destinado a Instituição: AAPC – Associação de
Apoio a Pessoa com Câncer de Feira de Santana/BA*.
*A instituição foi escolhida através de um sorteio.

Quando fazemos as coisas de bom coração, sem pretensão
de algo em troca, apenas em querer ajudar ao próximo, as
coisas acontecem naturalmente. E ser voluntário em prol de
uma caridade, isso nos faz mais humanos".
Depoimento de Jaílson Azevedo Araujo - Gerente da
Filial de Feira de Santana

Fotos da Instituição:

MEIO
AMBIENTE
"Em todas as coisas da natureza
existe algo de maravilhoso".
Aristóteles

O QUE
QUEREMOS
EVITAR

Para produzir um copo descartável é gasto de 500 ml a 3 litros de água. No mundo,
por ano, são produzidas 250 milhões de toneladas de plástico. E mais, cerca de
35% desse montante é usado apenas uma vez, por 20 minutos, 80% do plástico
encontrado no mar têm origem em atividades em terra (domésticas, industriais e
agrícolas).

Se não mudarmos o nosso consumo,
em 2050 teremos mais plástico que peixes
nos oceanos.
Fonte: www.menos1lixo.com.br

Campanha: Meu
Copo Eco

Por compartilhar com os objetivos
dessa causa, a Cootravale decidiu
em 2018 distribuir entre seus
colaboradores o Copo Eco. Uma

"O MCE nasceu de

ideia que começou com um único

uma vontade de

de copos descartáveis em nossa

objetivo: a redução do consumo

mudar. Sabe como

cooperativa.

essa mudança

Entregamos a todos os nossos

começou? Foi quando

colaboradores um copo da Meu

percebemos que

deixarem de utilizar o copo

Copo Eco, conscientizando-os a

“aqueles descartáveis

descartável, reduzindo assim a

no final dos eventos”,

gerado pela cooperativa.

eram também um
incômodo para muitas
outras pessoas."
Fonte: https://www.meucopoeco.com.br

"Seja a mudança que você quer
ver no mundo".
Mahatma Gandhi

quantidade de lixo plástico

Com essa ação iniciada no mês
de Julho, aliada a retirada dos
copos descartáveis todas as
sextas-feiras, já conseguimos uma
redução de:

20.000 unidades
de copos
descartáveis.

REUTILIZAÇÃO DA
ÁGUA DA CHUVA
Meio Ambiente
O aproveitamento da água da chuva, é uma ação que visa
o melhor aproveitamento da água, recurso esse que
precisamos usar com sabedoria.
A Cootravale acredita nessa ideia e possui uma cisterna
que coleta a aguá da chuva, que depois é utilizada para
questões como, chuveiros e sanitários.

A cada 10 mm de chuva por metro
quadrado equivale a um balde cheio de
água, se temos 100 m², temos 100 baldes
cheios de água para usar – ou 1 m³”

Campanha:
DESPOLUIR
Para amenizar o efeito estufa, o CNT e o SEST/SENAT
criaram em 2007 o Despoluir, que tem como objetivo
principal:

Promover o engajamento da sociedade
em ações de conservação do meio
ambiente.
A Cootravale busca ser uma instituição
socialmente responsável e comprometida
com desenvolvimento sustentável e a
preservação do meio ambiente.
Nessa busca a Cootravale firmou parceria
com o DESPOLUIR, onde realiza a
aferição da emissão de gases poluentes
de seus caminhões, garantindo assim que
os mesmo estejam dentro do padrão
estabelecido pela CNT.

JUNTOS POR UMA BOA
CAUSA

ROD. JORGE LACERDA, 1135
BAIRRO: ESPINHEIROS
ITAJAÍ/SC CEP: 88317-100

