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FALA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

A Fundação Aury Luiz Bodanese, dentro de seu eixo de atuação que é o socioambiental, tem 

procurado cumprir seu papel de forma criteriosa e responsável, de modo a impactar de forma 

positiva na vida das pessoas e nas comunidades na qual encontra-se inserida, produzindo resultados 

e entregas que alcancem o verdadeiro sentido da transformação. 

Pautando sua atuação na solidariedade e no incentivo ao exercício da cidadania, encontra 

em seus voluntários a verdadeira expressão do significado e sentido desses valores, os quais 

transformam em atos concretos a atenção e o atendimento àqueles que se encontram em 

condições menos favorecidas, colaborando para uma inclusão que tanto se faz necessária. 

O renomado Dalmo de Abreu Dallari, na obra Cidadania e Direitos Humanos, São Paulo 

Brasiliense, 1998, já lecionava que “quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida 

social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social”. 

Assim é que as ações inclusivas praticadas, junto aos mais diversos espectros da sociedade, 

ajudaram e contribuíram, de forma significativa, para que a cidadania fosse exercida por aqueles 

que, por uma razão ou outra, se encontravam em dificuldade de exerce-la, atribuindo aos mesmos 

e reconhecendo neles a condição de cidadão. 

Vale pontuar ainda, da mesma forma que como ocorreu nos anos anteriores, em 2022 houve 

continuidade na prática de ações solidárias em conjunto com diversas entidades, como por 

exemplo: Hemosc, Cruz Vermelha, APAEs, associações de catadores de materiais recicláveis, 

escolas, entre outras, o que reforça o compromisso e estreita a relação da Fundação com a 

comunidade. Também houve a participação, junto a órgãos públicos, no intuito de se contribuir com 

a definição de políticas públicas de relevante alcance socioambiental, voltadas à proteção do meio 

ambiente e daqueles que se encontram em condição de vulnerabilidade.  

O presente ano também trouxe o arrefecimento da pandemia, especialmente quanto a sua 

gravidade, o que permitiu a retomada de diversas ações, que foram cumpridas presencialmente, 

inclusive de forma coletiva, entre as quais se pode citar o curso de qualificação para pessoas com 

deficiência, culminando com o evento Vivas as Diferenças, os casamentos cooperados e as ações 

cooperadas, estas cumpridas em conjunto com as Cooperativas Filiadas ao Sistema Aurora Coop, 

mantenedora da Fundação ALB, se estreitando os laços da cooperação em prol da sociedade. 



                                                                                            

Portanto, trata-se de mais um ano de realizações alcançadas, objetivos cumpridos e 

expectativas atendidas dentro dos programas da Fundação ALB, tudo gerando fortalecimento dos 

compromissos assumidos na busca de se atender os menos favorecidos e transformar educando. 

O presente relatório retrata as ações cumpridas pela Fundação Aury Luiz Bodanese no ano 

de 2022, as quais colaboraram para atender necessidades, mitigar dificuldades e construir uma 

sociedade mais inclusiva, solidária e fraterna. 
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A FUNDAÇÃO AURY LUIZ BODANESE 

A Fundação Aury Luiz Bodanese é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na cidade de 

Chapecó (SC), mantida pela Cooperativa Central Aurora Alimentos - Aurora Coop. 

A atuação da Fundação vai muito além do desenvolvimento de suas ações, ela assume 

juntamente com sua mantenedora Aurora Coop o compromisso social com a comunidade, 

respeitando os princípios do cooperativismo. 

A Fundação tem por finalidade promover, coordenar, articular, incentivar e executar 

programas por meio de projetos e ações relacionados ao desenvolvimento socioambiental e 

cultural. Acredita que atitudes socialmente responsáveis são a expressão de uma nova ética na 

condução dos negócios, apoiada por ações de cidadania. 

 

Missão 

Valorizar o ser humano e contribuir para o exercício da cidadania. 

Visão 

Ser referência em ações que promovam a sustentabilidade e o cooperativismo. 

Valores 

Ética: proceder com cuidado, honestidade, compromisso e respeito com as pessoas e com o meio 

ambiente. 

Cooperação: unir pessoas com espírito voluntário que contribuem com a sustentabilidade e a 

solidariedade. 

Confiança: respaldo nos programas, projetos e ações desenvolvidos, pautados no 

comprometimento e respeito com a comunidade. 

Respeito: conquistada através dos relacionamentos e comunicação com a comunidade e os 

parceiros. 

Transparência: comprovada através da prestação de contas, do comportamento, das atitudes e 

dos resultados alcançados. 

 

 

 

 



                                                                                            

PROGRAMAS 

O desenvolvimento dos projetos e ações socioambientais e culturais são executados através 

dos programas: 

Amigo Energia tem como um de seus objetivos promover o voluntariado 

empresarial. 

Eco Cooperação executa ações de educação ambiental promovendo a 

sustentabilidade. 

Atitude Agora desenvolve atividades com vista a inclusão pessoal, social e 

profissional das pessoas com deficiência. 

Vivendo Saúde desenvolve ações voltadas a qualidade de vida, com ênfase na 

prevenção. 

Vozes do Corpo desenvolve ações através da dança formando crianças e 

adolescentes mais críticos e participativos. 

Centro de Memória Aury Luiz Bodanese tem como propósito organizar e preservar 

a documentação histórica da sua mantenedora. 

A Fundação mantém seu compromisso com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS.  

São 17 ODS e 169 metas para que todos os países 

adotem de acordo com suas possibilidades e 

atuem no espírito de uma parceria global que 

orienta as escolhas necessárias para melhorar a 

vida das pessoas no presente e no futuro. Os ODS 

equilibram as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: econômica, social e 

ambiental. 

 

 



                                                                                    

INDICADORES 2022 

Em 2022, 33 Unidades da mantenedora Aurora Coop realizaram projetos e ações da 

Fundação ALB em 8 estados brasileiros, através de 3.694 voluntários cadastrados no sistema da 

Aurora Coop e 1.535 voluntários que realizaram uma ou mais ações durante o ano.  

Do total de 671 ações programadas, 667 foram realizadas, e mais 150 ações não 

programadas foram realizadas. Somamos 23.385 ações externas com 28.233 participações e 4.848 

ações internas com 28.766 participações, totalizando 6.192,78 de horas de trabalho voluntário. 

 

Soma de Total Ações 
Programadas 

Soma de Total Ações 
Programadas 

Realizadas 

Soma de Total Ações 
Não Programadas 

Realizadas 
671 667 150 

 

Soma de Nº de 
Participantes em 
Ações - INTERNA 

Soma de Nº de 
Participantes 
Atendidos em 

Ações - EXTERNA 

Soma de Ações 
Socioambientais 

Soma de Ações 
Culturais 

Soma de 
Atividade 
Externa 

Soma de 
Atividade 

Interna 

28.766 28.233 24.611 2.245 23.385 4.848 

 

Soma de Total Horas 
Trabalho Voluntário 

Soma de Total Horas 
Trabalho Voluntário Durante 

Expediente 

Soma de Total Horas 
Trabalho Voluntário Fora 

Expediente 
6192,78 3582,28 2610,50 

 

Programas 
Média de % Satisfação do público 

com a FALB 

Total Geral 98% 

 

 

 

 

  



                                                                                    

PROGRAMA AMIGO ENERGIA 
 

A Aurora Coop através da Fundação ALB busca estar presente na comunidade, sempre 

comprometida com entidades que desenvolvem trabalhos nos eixos socioambientais. O programa 

Amigo Energia acredita que ser voluntário é contribuir para a construção de um mundo mais justo 

e solidário, tendo como um de seus objetivos, incentivar e promover a participação dos voluntários 

em ações socioambientais nas comunidades em torno da mantenedora Aurora Coop. 

O trabalho voluntário é regido pela Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e, atualmente, uma 

das formas de viabilizar o voluntariado é através da Política Aurora de Voluntariado, onde o 

colaborador da Aurora Coop pode destinar até 12 horas de trabalho por ano para realizar atividades 

de voluntariado empresarial, com foco no eixo socioambiental, durante o horário de trabalho.  

 

Ações Destaques 

Voluntariado   
 

Voluntários das Unidades da 

mantenedora Aurora Coop 

realizaram várias ações de 

revitalização, como poda de 

árvores, melhorias em jardins, 

pinturas em muros, reformas 

em parques, entre outras 

atividades em escolas, praças e 

demais espaços das 

comunidades. 
 

Unidades Aurora Coop Erechim (RS) revitalizaram espaços brincantes 
na escola Barão do Rio Branco 

 

O Dia das Crianças também fez parte do planejamento das Unidades da mantenedora, com o 

objetivo de proporcionar aos alunos um dia diferente com atividades recreativas, pintura em livros, 

pintura facial e contação de histórias, além de distribuição de lanches, como: cachorro-quente, 

algodão doce, pipoca, doces e refrigerante. 



                                                                                    

 

 
Dia das Crianças na Aldeia Kondá, Chapecó (SC) 

 

Sensibilização para Voluntários 
 

 

As sensibilizações são encontros para motivar os 

grupos de voluntários nas Unidades Aurora Coop, 

com o objetivo de apresentar as diretrizes da 

Política Aurora de Voluntariado e o 

planejamento das ações propostas para 

execução durante o ano.  

 
 

Sensibilização voluntários Unidades Aurora Coop 
de Chapecó e Guatambu (SC) 

 

Campanhas de Arrecadações e Doações 
 

As Unidades da Aurora Coop organizaram diversas companhas de arrecadações e doações, 

sendo elas de alimentos não perecíveis, doces, itens de higiene e limpeza, roupas, cobertores, 

mobílias, brinquedos, materiais escolares, livros, doação de cabelos, entre outras, que atenderam 

colaboradores e familiares, bem como entidades diversas das comunidades do entorno.  



                                                                                    

 
Voluntária do Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 

 
Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

 

A Fundação ALB realizou a doação de 21 

colchões de casal, 12 colchões de solteiro e 40 

cobertores para os colaboradores do 

Incubatório Aurora Chapecó (SC), auxiliando os 

mesmos devido danificações nas residências 

que foram atingidas por tempestade de 

granizo.  
 

Entrega dos colchões aos colaboradores do 
Incubatório Aurora Chapecó (SC) 

 

Destacamos o recebimento de mil cobertores enviados pela empresa Doremus 

Alimentos de São Paulo (SP) e de cento e cinquenta cobertores pela Puket, referente ao 

projeto “Meias do Bem”, desenvolvido internamente e possibilitando o auxílio a 

colaboradores e entidades sociais dos municípios de Abelardo Luz (SC), Chapecó (SC), Erechim 

(RS), Maravilha (SC), Quilombo (SC), São Gabriel do Oeste (MS), São Miguel do Oeste (SC), 

Sarandi (RS), Tapejara (RS) e Xaxim (SC). 

 
Doação dos cobertores da empresa Duremus 

para o Instituto das Madres Bernadinas – IMAB, 
Xaxim e Xanxerê (SC) 

 
Recebimentos dos cobertores da Puket, 

Chapecó (SC) 



                                                                                    

As ações entre amigos e feirinhas de roupas 

realizadas nas Unidades da mantenedora são 

ações importantes para a arrecadação de 

recursos financeiros, sendo possível desta 

forma auxiliar colaboradores em diversas 

situações de vulnerabilidades. 
 

Ação entre amigos Frigorífico Aurora Xaxim (SC) 
 

Páscoa Voluntária  

Através da campanha “Páscoa Voluntária” 

voluntários da mantenedora Aurora Coop de 

diversas Unidades organizaram arrecadações de 

doces para doações, proporcionando a Páscoa 

de diversas crianças e pessoas em 

vulnerabilidade mais feliz. Em Chapecó (SC) o 

principal público atendido é das Associações de 

catadores de materiais recicláveis.  
 

Associação de catadores de materiais recicláveis, 
Chapecó (SC) 

Casamento Cooperado 

Neste ano de 2022 foi possível retomar os 

eventos presenciais, sendo um dos principais 

o “Casamento Cooperado”, esse é um evento 

social que sensibiliza a população sobre seus 

direitos e sobre a importância de regularizar o 

estado civil. Esse ano dois casamentos 

cooperados foram concretizados com o 

comprometimento de voluntários, 

colaboradores do Frigorífico Aurora Xaxim 

(SC) e das duas Unidades Aurora Coop de Itajaí 

(SC). Momentos de emoção, alegria e gratidão 

marcaram a união de 43 casais. Os eventos 

reuniram aproximadamente mil pessoas entre 

familiares, amigos e voluntários. Os casais são 

colaboradores da Aurora Coop e também da 

comunidade. 

 
Noivos Casamento Cooperado, Xaxim (SC) 



                                                                                    

 
Noivos Casamento Cooperado, Itajaí (SC) 

 
O casal de noivos Marcio José Campestrini e Emilia Francelino Campestrini são colaboradores 

da Aurora Coop Itajaí (SC) e expressaram vossa gratidão: “Sempre tivemos a vontade de casar e, 

após 19 anos juntos, com os percalços da vida cada vez mais íamos adiando nosso sonho. Com o 

Casamento Cooperado tivemos a oportunidade de realizá-lo. Que sensação inexplicável! Que 

momento único a FALB, a Aurora Coop e os voluntários puderam nos oferecer. Ficou visível que tudo 

foi feito com muito carinho. Nem por um segundo imaginei que poderia ser tão incrível como foi” 

destacou Emilia. 
 

 
Voluntários do Frigorífico Aurora Xaxim (SC) 



                                                                                    

 
Voluntários das duas Unidades Aurora Coop de Itajaí (SC) 

 

Ação Cooperada 
 

Com o foco de incentivar e promover a 

participação dos voluntários em ações 

socioambientais a Fundação ALB e a Aurora 

Coop promoveram neste ano quatro ações 

cooperadas para alunos do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental, atendendo mais de 1,3 

mil crianças. Os eventos contaram com a 

parceria de três Cooperativas Filiadas do 

sistema Aurora Coop: Copérdia, Cooperitaipu 

e Cooper A1.   

 
Ação Cooperada, Palmitos (SC) 

A programação com a Copérdia ocorreu na Escola Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba (SC) 

envolvendo 250 alunos; a ação com a Cooperitaipu foi realizada no município de Saudades (SC) na 

Escola Carlos Werlang, juntamente com a Escola João Batista Fleck, atendendo 170 alunos; outra 

ação cooperada em parceria com a Unidade da Aurora Coop de Quilombo (SC) foi promovida em 

Formosa do Sul (SC), envolvendo as Escolas Vida e Alegria e Primeiros Passos, atendendo 240 

crianças; outra ação aconteceu em Palmitos (SC), juntamente com a Cooper A1 que mobilizou com 

a Secretaria de Educação Municipal em torno de 700 crianças para a Ação Cooperada. 



                                                                                    

Todas as ações cooperadas contemplaram atividades, como: cinema da Turminha da 

reciclagem, jogos educativos do Programa Eco Cooperação (memória, trilha e dominó), Kombi 

Biblioteca itinerante, oficina de jujuba, pintura facial e diversão nos brinquedos infláveis. Teve ainda 

distribuição de algodão doce, cachorro-quente e suco, e todos os alunos foram presenteados com 

um kit da Fundação ALB contendo uma garrada squeeze personalizada, um choco do guguinha e 

pipoca. 

 
Ação Cooperada, Joaçaba (SC) 

 
Ação Cooperada, Formosa do Sul (SC) 

 
Ação Cooperada em Saudades (SC) 

 

 
Ação Cooperada em Formosa do Sul (SC) 

Doação de Sangue 
 

A doação de sangue é um ato voluntário que pode salvar muitas vidas.  A ação que já é 

consolidada nas Unidades da mantenedora Aurora Coop tem como objetivo manter os estoques 

dos hemocentros abastecidos. Nossos voluntários são conscientes da importância desta ação e a 

cada ano aumentamos o número de voluntários comprometidos com esta nobre causa.  



                                                                                    

 
Voluntários do Frigorífico Aurora Guatambu (SC) 

 
Voluntária do Frigorífico Aurora Erechim I (RS) 

 

Para incentivar mais a adesão e a participação dos colaboradores na doação de sangue, a 

Aurora Coop em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo - Dia C, propôs para todas 

as suas Unidades mobilizaram todos os seus colaboradores e voluntários a doarem sangue. Foram 

organizadas doações nos Hemocentros e também nas Unidades Aurora Coop, totalizando a 

cooperação de 667 doações de sangue no Dia C. 

 

 

Os Centros de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - 

HEMOSC reconheceram a Aurora Coop através do selo Empresa 

Solidária 2022, decorrente das doações de sangue realizadas 

pelos voluntários.  

Para a voluntária do Frigorífico Aurora Guatambu (SC), Rafaela Scherer, "Doar sangue é um 

exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro e saber que esse outro está precisando de algo 

muito valioso, que não tem preço, e você pode oferecer sem custo". 

 

Reconhecimento do Dia Nacional do Doador de Sangue 
 

A Fundação ALB para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de 

novembro, realizou o sorteio de 22 mochilas personalizadas aos voluntários doadores de sangue 

das Unidades da mantenedora, como forma de agradecimento ao comprometimento, dedicação e 

tempo destinado a essa ação tão nobre.  



                                                                                    

 

 
Voluntária sorteada Frigorífico Aurora Xaxim (SC) 

 

 

 
Voluntária sorteada Incubatório Aurora Chapecó (SC) 

Dia Internacional do Voluntariado  
 

As Unidades da mantenedora Aurora Coop 

comemoram o Dia Internacional do 

Voluntariado, dia 5 de dezembro, e 

aproveitaram o momento para agradecer por 

todo o trabalho realizado durante o ano. Na 

oportunidade foi apresentado o relatório das 

ações realizadas e o impacto para a 

comunidade, e convidado a todos para se 

engajarem nas ações que serão realizadas em 

2023.  

 
Voluntários Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

 

Natal Voluntário  
 
O “Natal Voluntário” faz parte das ações propostas pela Fundação ALB, tornar o Natal de 

crianças e pessoas em situações de vulnerabilidade mais feliz. Várias Unidades Aurora Coop se 

mobilizaram e arrecadaram doces e brinquedos para realizarem o Natal Voluntário em entidades 



                                                                                    

do entorno. Algumas também proporcionaram um dia diferente, com distribuição de lanche, 

algodão doce e atividades lúdicas. 

 
Doces arrecadados nas Unidades Aurora Coop de 

Chapecó e Guatambu (SC) 

 
Voluntários Frigorífico Aurora Erechim I (RS) 

 

 

 
Entrega de doces em Associação de catadores de materiais recicláveis em Chapecó (SC) 

 

PROGRAMA ECO COOPERAÇÃO 
 

O programa Eco Cooperação tem como objetivo executar ações de educação ambiental que 

promovam o despertar da importância da conservação e preservação dos recursos naturais, 

buscando a cooperação e a conexão harmônica com o meio ambiente.  

Desde o seu início, no ano de 2001, como a “Turminha da Reciclagem”, o programa Eco 

Cooperação vem crescendo, alcançando mais e mais pessoas, promovendo ações de educação 

ambiental. O programa busca sensibilizar de maneira educativa, lúdica e interativa, a fim de 

transformar o conhecimento em atitudes e novos hábitos sustentáveis. 



                                                                                    

O programa é desenvolvido em todo o Brasil, na área de abrangência da Aurora Coop, 

através de multiplicadores voluntários das Unidades da mantenedora, agindo como um aliado aos 

educadores, entidades de ensino e comunidade em geral, visando à transformação de uma 

sociedade mais consciente e responsável com o meio ambiente. 

O Eco Cooperação tem como público alvo colaboradores da mantenedora, Cooperativas 

Filiadas, crianças, jovens e adultos de entidades de ensino, Associações e Cooperativas de Catadores 

de Materiais Recicláveis e demais espaços de interesse.  

 

Ações Destaques  

A Turminha da Reciclagem   

 

O projeto A Turminha da Reciclagem busca 

sensibilizar de maneira lúdica, educativa e 

divertida crianças sobre questões ambientais 

e sociais, com foco na gestão de resíduos e 

preservação do nosso planeta. Durante a 

execução do projeto são utilizados recursos e 

métodos educativos capazes de atrair a 

atenção do público, tais como: vídeo da 

Turminha da Reciclagem, palestras, jogos 

gigantes (memória e trilha), exposição com 

banners, lixeiras seletivas, materiais 

reciclados e dinâmicas, além da distribuição 

gratuito de materiais: livro e gibis da Turminha 

da Reciclagem, adesivos da coleta seletiva, 

sacolas retornáveis, entre outros. 

 
Escola Vida e Alegria, Formosa do Sul (SC) 

 
Escola Francisco Corá, Guatambu (SC)



                                                                                    

O Dia Mundial da Reciclagem, celebrado em 17 de maio, marcou a divulgação dos resultados 

da ação A Turminha da Reciclagem nas escolas, realizado em entidades de todo o País. A iniciativa, 

que ocorreu entre os meses de março e abril em prol a data, contou com a colaboração de 

voluntários de 25 Unidades da Aurora Coop em sete Estados que levaram o projeto em 25 entidades 

de ensino entorno das Unidades da mantenedora, para 2.533 alunos de 1º ao 4º ano.  

 
Escola IV, Arujá (SP) 

 
Os alunos participantes realizaram um desenho que representava algum dos aprendizados 

do vídeo da Turminha da Reciclagem e reflexões sobre a importância do cuidado com o meio 

ambiente. Cada escola teve em aluno premiado, escolhido pela Unidade, que foi presenteado com 

uma mochila personalizada da Turminha da Reciclagem. Dos 25 alunos premiados, a ação teve uma 

estudante que conquistou título de "Aluna Master", escolhida pela Fundação ALB. 

A aluna Bianca Domingos, da Escola Professora Cacilda Caçapava de Oliveira em Guarulhos 

(SP) atendida pelos voluntários, que são colaboradores, da Unidade Comercial Aurora Coop, teve 

maior destaque entre os desenhos, ganhando uma cesta de produtos Aurora. 

 
Aluna Bianca Domingos, Arujá (SP) 



                                                                                    

Semana do Meio Ambiente 

 

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente foi desafiado a comunidade e os 

colaboradores da mantenedora a cumprir tarefas relacionadas a importância da preservação 

ambiental e registrar as tarefas através de fotografias.  

As fotografias foram selecionadas por uma 

comissão avaliadora formada por: Cleiton 

Rebelatto, Jaqueline Schmitt e Luciana Frassetto 

de Campos Breda, colaboradores da Aurora Coop 

Matriz na categoria externa, e Marcos Bedin da 

empresa MB Comunicação, Daivane Werlang da 

Cooperativa Itaipu e Naiara Olga Lusa da Unimed 

Chapecó, na categoria interna. 
Encontro com a comissão avaliadora 

 

 

 

Foram cinco desafios a cumprir durante a 

semana de 1º a 5 de junho, totalizando:  

 

 259 fotos 

 21 participantes externo 

 73 participantes interno 

 

Categoria Externa 

(Comunidade) 

1ª lugar Dalva Alves da Silva, Chapecó (SC) 

2ª lugar Morgana Andrioni, Concórdia (SC) 

3ª lugar Bethina Paravise, Quilombo (SC) 

Categoria Interna 

(Colaboradores Aurora 

Coop) 

1ª lugar Adriane Rogovski Soares, Frig. Aurora São Miguel do Oeste (SC) 

2ª lugar Carina Neuhaus, Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

3ª lugar Lucimaira Amaral de Freitas, Ind. de Lácteos Pinhalzinho (SC) 



                                                                                    

 
Ganhadora categoria externa 

 
Ganhadora categoria interna

 

Outras ações também marcaram o Dia Mundial 

do Meio Ambiente, por exemplo, algumas 

Unidades Aurora Coop distribuíram mudas de 

árvores e realizaram exposições sensibilizando 

sobre economia de água e energia e política 

dos 5Rs - Repensar, Reutilizar, Recusar, Reduzir 

e Reciclar. 

 
Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

Dia Mundial da Limpeza 

 

 

 
O Dia Mundial da Limpeza tem um propósito 

nobre: unir milhares de pessoas em todo o 

mundo para limpar o planeta. O movimento 

em prol a data contou com a cooperação de 

mais de 170 voluntários, de 20 Unidades 

Aurora Coop, em 13 cidades de 3 Estados, 

onde a Cooperativa está presente. 



                                                                                    

Muitas Unidades Aurora Coop se mobilizaram e os voluntários realizaram mutirões de 

limpeza em ruas, rodovias, praças, áreas de escolas, faixas ciliares e praias.  

 
Voluntários das três Unidades Aurora Coop de Erechim 

(RS) coletaram resíduos na faixa ciliar do rio Tigre 

Voluntários das duas Unidades Aurora Coop de Itajaí 
(SC) realizaram a ação no Molhes da Barra 

 
 

Educação e Sensibilização Ambiental 

 

O cuidado com o meio ambiente representa um dos pilares da sustentabilidade e as ações 

de preservação são essenciais para o futuro do planeta.  

Com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP (SC), uma 

série de palestras com o tema "Sustentabilidade nos dias atuais" aconteceu nos meses de junho e 

julho, em 14 Unidades da mantenedora no Estado de Santa Catarina, com o palestrante Daniel 

Henrique Sagave - “Palhaço Cambito”.  

 
Frigorífico Aurora Chapecó I (SC) 

 

 



                                                                                    

 

Também com o apoio do SESCOOP (RS), 

palestras/espetáculos, com o tema 

"Sustentabilidade nos dias atuais” levaram 

conhecimento, de forma bem-humorada e 

interativa sobre a importância do cuidado 

com o meio ambiente em 6 Unidades da 

mantenedora no Rio Grande do Sul, nos 

meses de outubro e novembro, através da 

empresa Quatro Ventos Produtora Cultural. 

 

 
Incubatório Aurora Ibiaça (RS)

 

Dia da Árvore 

 

Celebrado no dia 21 de setembro, o Dia da Árvore é uma data para lembrar a importância 

da preservação do meio ambiente e das florestas em geral. A árvore é maior símbolo da natureza e 

fundamental para o funcionamento do planeta. Ela auxilia no controle do clima e gera oxigênio para 

sobrevivência dos seres humanos. Pensando nisso, incentivamos voluntários das Unidades Aurora 

Coop a promoveram ações internas e externas em prol a data e contribuir com essa preservação. 

 

Foram realizadas distribuições de mudas de 

árvores para colaboradores e em escolas; 

plantios de árvores em áreas diversas; e 

exposições com informações sobre o tema. A 

Fundação ALB recebeu a doação de 190 

mudas de árvores nativas da empresa 

Alcaplas, de Xanxerê (SC) e 200 mudas do 

Parque Estadual das Araucárias, de São 

Domingos (SC). As mudas foram destinadas 

para os Frigoríficos Aurora Chapecó I (SC), 

Guatambu (SC) e Quilombo (SC) realizarem as 

ações.  

 
Escola Branca de Neve de Quilombo (SC)   

   

 



                                                                                    

 

 
Voluntários das três Unidades Aurora Coop de Xaxim (SC)  

 

Prêmio Educador Eco Criativo 

 

 

O Prêmio Educador Eco Criativo teve por objetivo valorizar e premiar ações eco criativas e 

inovadoras em educação ambiental realizadas no período da pandemia da Covid-19 e o “novo 

normal”, entre junho de 2020 e junho de 2022, através de educadores, indiferente a área de 

formação, de instituições de ensino formal (escola públicas e privadas) e demais entidades 

socioeducativas (APAEs, CRAS, entre outras).  

O prêmio contou com a participação de 17 educadores, de 13 cidades de cinco estados: 

Tapejara (RS), Erechim (RS), Chapecó (SC), Abelardo Luz (SC), Santiago do Sul (SC), Irani (SC), Entre 



                                                                                    

 

Rios (SC), Joaçaba (SC), Ipuaçu (SC), Quilombo (SC), Mandaguari (PR), São Gabriel do Oeste (MS) e 

Arujá (SP).  

As ganhadoras foram: Juliana dos Santos de Souza, de Chapecó (SC), classificada em 1º lugar; 

Natália Santana Tobias, de Arujá (SP), ficou em 2º lugar, e Teresinha Líbera Baú Serafini, de 

Quilombo (SC), que conquistou a 3ª posição. A avaliação levou em consideração os seguintes 

critérios: criatividade e inovação em educação ambiental durante a pandemia Covid-19 e no “novo 

normal”; proposta das atividades; além de relevância e impacto das ações. 

 

 
Comissão Julgadora 

 

 

Os ganhadores foram definidos pela Comissão 

Julgadora formada por Mateus Cescon Potrich 

(analista Ambiental Aurora Coop Matriz); 

Luciana Frassetto de Campos Breda 

(coordenadora de Sustentabilidade Aurora 

Coop Matriz) e Gisele Mar (coordenadora de 

Marketing Unimed Chapecó) que representou 

a Nayara Olga Lusa (bióloga Unimed 

Chapecó). Os resultados foram anunciados em 

evento on-line. 

Desafio Recicla FALB 

 

A 2º edição do Desafio Recicla FALB superou as expectativas com a arrecadação de mais de 

27 toneladas de materiais recicláveis e mobilizou mais de 34 mil colaboradores de 36 Unidades, em 

26 municípios de 8 Estados a arrecadarem o maior volume possível de itens para destinação 

ambientalmente adequada. 

Entre os materiais arrecadados estiveram 11.608,123 kg de tampas plásticas; 654,551 kg de 

lacres de alumínio; 766,135 kg de meias; 12.483,812 kg de embalagens cartonadas; e 227,803 kg de 

instrumentos de escrita usados, totalizando 27.022,520 kg.  

A Unidade Aurora Coop vencedora com o maior peso total entre todas foi o Frigorífico Aurora 

Chapecó II (SC), com a arrecadação de 4.905,030 kg de resíduos. A vencedora na categoria maior 

peso per capita entre os frigoríficos e indústrias foi a Indústria Aurora Chapecó (SC), com 1.707,240 

kg. Já, a ganhadora na categoria maior peso per capita entre as demais Unidades (Comerciais, 



                                                                                         

 

Centros de Distribuição, Fábricas de Rações, Incubatórios, etc.)  foi a Fábrica de Rações de Cunha 

Porã com 635,120 kg. 

 
Frigorífico Aurora Chapecó II (SC) 

A entrega da premiação foi realizada no auditório da Aurora Coop Matriz, com a presença 

de representantes das Unidades ganhadoras, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 

Administração da Aurora Coop e equipe da Fundação ALB. 

 
Entrega da premiação a Indústria Aurora Chapecó (SC) 

 



                                                                                         

 

 
Entrega das premiações 

 

“A nossa responsabilidade em sermos 
solidários é grandiosa. Não há vencedores e 
nem vencidos. O importante é termos o foco 
de que o objetivo do que nos propusemos foi 

alcançado. A premiação é um singelo 
reconhecimento daquilo que todas as 

unidades, juntamente com seus voluntários, 
se propuseram a fazer. Fica aqui o nosso 

reconhecimento e o entendimento de que 
sem voluntários a Fundação dificilmente 

cumpriria seus objetivos”. Oscar Trombeta - 
Presidente da Fundação ALB  

 

Os projetos e as campanhas de reciclabilidade promovidos e apoiados neste ano pela 

Fundação ALB foram: projeto Tampinha Voluntária, Meias do Bem, Reciclagem de Instrumentos de 

escrita usados, Brasil sem Frestas Chapecó e Eu Ajudo na Lata Chapecó. O objetivo é incentivar e 

promover a logística reversa, garantir a sustentabilidade com o destino ambientalmente adequado 

dos resíduos, além de contribuir com ações sociais internas e externas destinadas à entidades e 

pessoas em situações de vulnerabilidade. 

A Fundação ALB recebeu seis cadeiras de rodas 

da Unimed Chapecó (SC) que foram sorteadas as 

Unidades Aurora Coop que participam da 

campanha Eu Ajudo na Lata, sendo elas: o 

Frigorífico Aurora Maravilha (SC), o Frigorífico 

Aurora Sarandi (RS), o Frigorífico Aurora Joaçaba 

(SC), o Frigorífico Aurora Xaxim (SC), o Frigorífico 

Aurora Erechim I (RS) e a Fábrica de Rações 

Cunha Porã (SC). Através da campanha Meias do 

Bem a Fundação ALB recebeu o retorno de 150 

cobertores. 

 

Retorno da Unimed Chapecó (SC), parceria na 
campanha Eu Ajudo na Lata 

 

O projeto Tampinha Voluntária é um projeto de titularidade da Fundação ALB, promovido 

internamente nas Unidades Aurora Coop e, também, externamente com a comunidade, e vem 

trazendo bons resultados tanto em arrecadações quanto em cooperação. Neste ano de 2022 foram 

arrecadados e encaminhados à reciclagem aproximadamente 12 toneladas de tampas plásticas. 

Desde seu lançamento, em março de 2020, até o final de 2022 foram mais de 23 toneladas 



                                                                                         

 

arrecadadas, possibilitando realizar ações sociais que já auxiliaram 40 colaboradores e familiares da 

nossa mantenedora Aurora Coop em situação de vulnerabilidade. Confira a evolução do projeto 

entre os anos de 2020 e 2022: 

 
Evolução do projeto 

 

 
Parceiro do projeto Tampinha Voluntária, Chapecó (SC) 

 

A Fundação ALB recebeu certificação da empresa ALCAPLAS referente as 20 toneladas de 

tampas plásticas encaminhadas para a reciclagem, através do projeto Tampinha Voluntária. 

 

Outros 

 

Nas ações do projeto A Turminha da Reciclagem os alunos atendidos recebem materiais 

educativos (gibis, livrinhos e jogos), que os incentivam a continuarem desenvolvendo ações e 

melhorando hábitos sustentáveis no seu dia a dia, e dessa forma podendo ser multiplicado com os 

familiares em casa.  
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Os professores também são instigados a darem prosseguimento às ações dentro da área 

ambiental através do Caderno Metodológico, com conteúdo e informações atualizadas e práticas 

que podem ser inseridas na comunidade escolar, além de trazer temáticas de importante discussão 

em sala de aula, sobre economia circular, logística reversa, gestão de resíduos, reciclagem e outros.  

No Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, o programa Eco Cooperação conta com a 

parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP. Essas parcerias são 

fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do programa nos Estados, pois é acreditando 

no cooperativismo que aproximamos o público do nosso trabalho, buscando melhoria na qualidade 

de vida e sustentabilidade ambiental para todos através de nossas ações socioambientais. 

Por meio do Eco Cooperação, a Fundação ALB participa mensalmente de espaços como 

reuniões do Fórum de Resíduos Sólidos Chapecó - FRSC e do Comitê Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável Chapecó - ODS.   

 

PROGRAMA VIVENDO SAÚDE 

O programa Vivendo Saúde desenvolve atividades voltadas à saúde e prevenção, priorizando 

a socialização do conhecimento e informações, coibindo a descriminação, primando pela 

seguridade, respeito, ética e sigilo. Seguimos as orientações da OIT – Organização Internacional do 

Trabalho, primando pelo bem-estar das pessoas com ênfase na prevenção, promoção, humanização 

e redução de danos garantindo o acesso aos direitos pessoais, sociais e institucionais.  

 As atividades desenvolvidas têm por objetivo proporcionar um olhar humanizado para os 

colaboradores em vulnerabilidade pessoal, social ou institucional com vista ao empoderamento, na 

garantia de seus direitos, incentivando mudanças de comportamentos visando adoção de hábitos 

preventivos.  

O programa tem suas diretrizes estabelecidas para que as ações sejam desenvolvidas ao 

público interno e externo, com adolescentes atendidos na rede pública de ensino fundamental e 

ensino médio da comunidade em torno da mantenedora Aurora Coop. 

As temáticas trabalhadas no Vivendo Saúde são: 

 Prevenção ao HIV/Aids e ISTs; 

 Redução de danos / drogas (lícitas e ilícitas);  



  

 

 Sexualidade, relações de gênero e orientação sexual; 

 Violência de gênero e violência doméstica; 

 Violência sexual contra crianças e adolescentes.     

 

Ações Destaques  

 

Carnaval 

 

É importante desenvolver ações preventivas 

durante o período do carnaval, sendo este um 

momento de diversão e descontração, 

proporcionando muitas vezes um 

comportamento de risco. As Unidades da 

mantenedora realizam o “Bloco da 

Prevenção” com orientações educativas e 

distribuição de preservativos.    

 

 

 
Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 

 

Dia Internacional da Mulher 

 

  O mês de março é historicamente marcado pela luta das mulheres por direitos básicos que 

ainda hoje são negligenciados em determinados meios. Desta forma as Unidades da mantenedora 

realizaram palestras e oficinas sensibilizando as mulheres vítimas de violência doméstica na busca 

por seus direitos, assim como a importância de cuidar da sua autoestima, contribuindo para o 

empoderamento feminino. 

 
Frigorífico Aurora Abelardo Luz (SC)  

 
Frigorífico Aurora Chapecó I (SC)  



  

 

 
Incubatório Aurora Chapecó (SC)  

 

 
Frigorífico Aurora Erechim I (RS)  

 

 
Frigorífico Aurora São Miguel do Oeste (SC)  

 

 
Frigorífico Aurora Chapecó II (SC)  

 

Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes  
 
As Unidades da mantenedora realizam murais informativos trabalhando a data de 18 de 

maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

sensibilizando sobre a importância dos cuidados que devemos ter com nossos filhos, pois 

diariamente crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência em ambientes por 

eles frequentados.  

 
Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 



  

 

Cinema da Prevenção 

 

O Cinema da Prevenção tem por objetivo 

desenvolver atividades que orientem os 

colaboradores, jovens aprendizes e 

estudantes da rede pública, a partir do 8º ano 

do ensino fundamental e ensino médio, 

discutindo violência contra crianças e 

adolescentes, abuso sexual e riscos com as 

drogas. Este ano os filmes trabalhados foram 

“Confiar” e “Lutando Contra o Destino”, 

proporcionando debates e troca de 

informações. Foram 18 Unidades da 

mantenedora que realizaram a atividade nas 

escolas públicas, com 50 sessões, para 1.705 

adolescentes, com a produção de 204 

redações, e internamente foram 18 sessões 

atendendo um público de 289 colaboradores.  

Jovens aprendizes do Frigorífico Aurora Erechim II (RS) 

 
Frigorífico Aurora São Miguel do 

Oeste (SC)  

 

 
Jovens aprendizes do Frigorífico 

Aurora Sarandi (RS)  

 

 
Frigorífico Aurora Mandaguari 

(PR)  

 
Alunos da Escola Jardim do Lago no Frigorífico Aurora Chapecó I (SC)      



  

 

Após a realização do Cinema da Prevenção, cada aluno escreveu 

uma redação com enfasê na prevenção. As escolas escolheram 

algumas redações e encaminharam para a Unidade da Aurora 

Coop, que através de uma comissão avaliadora seleciona e 

reconhece as melhores redações dos alunos das escolas e 

também dos jovens aprendizes da Aurora Coop. Neste ano 

foram premiadas 32 redações, os classificados em primeiro 

lugar ganharam uma mochila personalizada da Fundação ALB e 

os classificados em segundo lugar ganharam uma camiseta da 

Fundação ALB.  

 
Jovem aprendiz do Frigorífico 

Aurora São Miguel do Oeste (SC) 

 

 
Aluna da Escola São Miguel, São Miguel do Oeste (SC)  

 

Dia Internacional do combate às drogas 

 

Dentre os objetivos do programa Vivendo Saúde, disseminar informações sobre drogas, suas 

consequências e seus malefícios físicos e psíquicos ao usuário. As drogas ilícitas podem ser 

consideradas uma das principais causas de violência doméstica, por isso faz-se necessário 

desenvolver ações preventivas no combate às drogas ilícitas. Nas Unidades da mantenedora as 

atividades preventivas são desenvolvidas através de murais informativos, campanhas, palestras e 

oficinas com profissionais, alertando sobre riscos e prejuizos causados pelo consumo de drogas. 

  



  

 

 
Frigorífico Aurora Mandaguari (PR) 

 

 
Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 

  
Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

 

Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher 

 

Este dia é lembrado anualmente no dia 25 de novembro e a data tem o objetivo alertar a 

sociedade sobre os casos de violência e maus tratos contra as mulheres. Seja violência física, 

psicológica ou assédio sexual, de acordo com as estatísticas, uma em cada três mulheres sofre de 

violência doméstica. A violência contra a mulher é uma questão social, não distingue cor, classe 

econômica ou social, e está presente em todo o mundo.  

 
Frigorífico Aurora Abelardo Luz (SC) 

 

Nas Unidades da mantenedora a Fundação ALB 

propõe a realização de palestras alertando as 

mulheres com relação a garantia de direitos e 

principalmente sobre a importância do 

comportamento não violento. 

 



  

 

 

 
Indústria Aurora Chapecó (SC) 

 
Frigorífico Aurora São Miguel do Oeste (SC)  

 

 
Aurora Coop Matriz Chapecó (SC) 

 

 
Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 

 

Dia Mundial de Combate à AIDS 

 

No mês de dezembro são realizadas ações educativas voltadas ao Dia Mundial de Combate 

à AIDS, doença causada pelo vírus HIV. A data é trabalhada nas Unidades Aurora Coop, através de 

orientações, palestras, jogos interativos, caça palavras,  distribuição de preservativos, panfletos e 

sorteio de brindes para os participantes. 

 



  

 

 
Jovens aprendizes do Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

 

 
Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 

 
Incubatório Aurora Ibiaça (RS) 

 

É Hora de Conversar  
 

A ação “É Hora de Conversa” é através de 

rodas de conversas conduzida por analista 

social, psicóloga ocupacional e/ou enfermeira 

do trabalho das Unidade da mantenedora, 

abordando os temas do programa Vivendo 

Saúde para os colaboradores com cargos de 

liderança, áreas de apoio e pessoas em 

vulnerabilidade pessoal ou social. Neste ano 

foram realizadas 110 ações para 2.742 

colaboradores.  

 

 
Frigorífico Aurora Chapecó I (SC) 

 



  

 

 
Frigorífico Aurora Joaçaba (SC) 

 
Frigorífico Aurora Chapecó II (SC) 

 
 

 
Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

 

Palestras - SESCOOP SC e RS 

 

Através do programa Vivendo Saúde em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo – SESCOOP de Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram organizados ciclos de 

palestras presenciais às Unidades da mantenedora de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e on-line 

para as Unidades comerciais dos demais estados.  O tema da palestra foi “Violência: Como 

Reconhecer e Prevenir”, ministrada por Ricardo Malacarne e Roseli Santander. Foram realizadas 28 

palestras para 750 colaboradores. 

 

 
Frigorífico Aurora Tapejara II (RS) 

 

 
Indústria Aurora Chapecó (SC)     

 
Incubatório Aurora Aratiba (RS) 

 

 
Incubatório Aurora Chapecó (SC) 



  

 

Paródia da Prevenção  
 

A ludicidade é indispensável à saúde física e mental do ser humano, além de estimular a 

curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento, da concentração e atenção, com este intuito a Fundação ALB propõem a realização da 

Paródia da Prevenção. Neste ano foram realizadas 34 paródias sobre as temáticas do programa nas 

Unidades da mantenedora, com a participação de 1.470 colaboradores.  As paródias trabalharam 

os temas: ISTs, HIV/AIDS, drogas, redução de danos, relações de gênero, violências contra a mulher 

e abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.  

 
Frigorífico Aurora Erechim I (RS) 

 
Frigorífico Aurora Quilombo (SC) 

 

 
Frigorífico Aurora Guatambu (SC) 

 

 
Frigorífico Aurora Mandaguari 

(PR) 

PROGRAMA ATITUDE AGORA 

O programa Atitude Agora tem por objetivo promover a inclusão das pessoas com deficiência 

no mundo do trabalho. Faz parte da Política Aurora Coop para Pessoa com Deficiência (PAPCD) e 



  

 

suas ações acontecem através da realização de sensibilizações, palestras, reuniões, workshop, 

cursos e eventos para pessoas com deficiência.   

A Fundação ALB juntamente com sua mantenedora procura cada vez mais implementar uma 

cultura de empatia, respeito e inclusão das pessoas com deficiência, sensibilizando as pessoas, por 

meio do princípio do engajamento eficaz. Procura não apenas cumprir a lei brasileira de inclusão e 

demais dispositivos legais, mas tem como principal motivo remover as barreiras, principalmente 

atitudinais e combater a discriminação por meio de uma política organizacional inclusiva. 

Quando pensamos em inclusão social devemos pensar na equiparação de oportunidades, na 

mútua interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade. A  

inclusão social atua na contramão do preconceito e da discriminação, e é uma excelente alternativa 

para instigar o abandono de comportamentos preconceituosos das algumas pessoas. 

Para que isso aconteça a Fundação ALB realiza várias ações sociais, como: participação no 

comitê Aurora Coop para pessoas com deficiência - PAPCD, sensibilizações, rodas de conversa, 

cinema inclusivo, curso de qualificação para pessoas com deficiência, desfile inclusivo, apoio aos 

projetos sociais do instituto Guga Kuerten - IGK. 

 

Ações Destaques 

Comitê Aurora Coop para Pessoas com Deficiência - PAPCD                                                                       

 

A Fundação ALB faz parte do Comitê Aurora Coop para Pessoas com Deficiência - PAPCD, 

auxiliando nas atividades junto aos comitês das Unidades da mantenedora com as ações internas e 

também externas voltadas a comunidade. 

 
Frigorífico Aurora Tapejara II (RS) 

 

 
Comitê PAPCD do Frigorífico Aurora Xaxim (SC) em 

visita a APAE de Xanxerê (SC) 

 



  

 

Sensibilizações PAPCD                                                                       

 

A sensibilização é momento de troca de 

informações, debate sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência, desenvolvimento, 

respeito e oportunidades. Todas as Unidades 

Aurora Coop são orientadas a desenvolverem 

as sensibilizações voltadas a inclusão pessoal, 

social e profissional das pessoas com 

deficiência.  As sensibilizações acontecem em 

forma de palestras e dinâmicas de grupo. 

 
Frigorífico Aurora Erechim I (RS)

 

 
Frigorífico Aurora Erechim I (RS) 

 
Centro Logístico Aurora São José dos Pinhais (PR) 

 

Rodas de Conversa                                                                     

                            

 

A atividade tem por objetivo proporcionar aos 

participantes momento de reflexões, 

oportunidades e crescimento. Desenvolve a 

empatia e principalmente o compromisso 

com seus integrantes na busca pelas 

melhorias pessoais e institucionais.  

 
Frigorífico Aurora Sarandi (RS) 

 



  

 

 
Frigorífico Aurora Mandaguari (PR) 

 

 
Frigorífico Aurora Sarandi (RS)  

Palestra Segurança e Saúde nas Escolas                                                                  

 

O Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 

Escolas, comemorado no dia 10 de outubro, 

foi instituído pela Lei 12.645/2018. Este ano o 

tema trabalhado foi sobre “Postura Correta no 

Ambiente Escolar e Primeiros Socorros”, a 

ação foi desenvolvida pela analista de 

ergonomia, enfermeira do trabalho e analista 

social das Unidades da Aurora Coop, 

contemplando 31 escolas, totalizando a 

atendimento de 1.737 alunos do 6º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino 

médio. 

 
Palestra no Colégio José Luiz Gori, Mandaguari (PR) 

 

 
Palestra na Escola Gomes Carneiro, Xaxim (SC) 



  

 

Curso de Qualificação para Pessoas com Deficiência - PCDs                                                              
 

O curso de Qualificação para Pessoas com Deficiência - PCDs teve a participação de 20 

educandos. Os encontros aconteceram no Frigorífico Aurora Joaçaba (SC) e as oficinas foram 

ministradas pela Fundação ALB e colaboradores do Frigorífico.  

 

O objetivo do curso é o fortalecimento da 

identidade do aluno para que ele reconheça 

seu valor na sociedade, assim como promover 

seu bem-estar pessoal, e estabelecer a 

convivência com outras pessoas, com ou sem 

deficiência, inserindo-os no mundo do 

trabalho.   
Curso PCDs 

 

Workshop Viva as Diferenças 

 

O Workshop Viva as Diferenças têm como objetivo integrar as pessoas com deficiência e 

entidades sociais. Este ano o evento aconteceu em Joaçaba (SC) e contou também com a formatura 

do Curso de Qualificação para Pessoas com Deficiência, palestras motivacionais, desfile inclusivo e 

exposição itinerante.  

 
Workshop Viva as Diferenças, Joaçaba (SC) 

 



  

 

A formatura dos 20 educandos do Curso de 

Qualificação para Pessoas com Deficiência 

deu início ao Workshop Viva as Diferenças. As 

palestras motivacionais foram realizadas com 

o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo - SESCOOP (SC), sendo: 

“Diversidade e Adversidade: Respeitando as 

Diferenças e Fazendo a Diferença, Os 5 Pilares 

da Inclusão” com o Instituto Mano Down, 

através do Leonardo e Eduardo Gontijo, e “A 

Forma como escolhermos olhar para o 

mundo, cria o mundo que vemos e somos” 

com o palestrante Steven Dubner. 

 
Formatura do Curso de Qualificação para PCDs 

 

 
Formandos 

 
 O evento também contou com a apresentação do case Desafios da Inclusão nas Empresas, 

com o gerente do Frigorífico Aurora Joaçaba Sr. Rodrigo Spillari, e com a participação da Juíza do 

Trabalho Sra. Lisiane Vieira, que falou sobre a Importância da Inclusão.  

Foram parceiros do evento: a Unoesc Joaçaba (SC), que cedeu o espaço físico e a 

sonorização; o salão de beleza Cetesc, com a maquiagem e cabelo para os modelos do desfile; a 

LIMGER; a Copérdia e a Coolacer com patrocínio financeiro; o SESCOOP (SC) e a Aurora Coop com 

os palestrantes, a execução e organização de todas as atividades realizadas, que contaram com o 

auxílio dos voluntários do Frigorífico Aurora Joaçaba. O Workshop contou com a participação das 

APAES, CRAS, escolas públicas e privadas dos municípios de Capinzal (SC), Catanduvas (SC), Vargem 

Bonita (SC), Irani (SC) e Joaçaba (SC). 



  

 

O desfile inclusivo proporciona momentos de 

descontração, beleza e inclusão social, é 

realizado pelos participantes do curso de 

qualificação para pessoas com deficiência, 

demonstraram na passarela desenvoltura, 

superação, desejos e sonhos. A “Mostra 

Itinerante: da Superação à Inspiração” retrata 

exemplos de superação através dos 

colaboradores de várias Unidades Aurora 

Coop que contam suas histórias de vida.  
Mostra Itinerante: da Superação à Inspiração 

 

 
Desfile Inclusivo 

 

 
Voluntários do Workshop Viva as Diferenças 

Parceria Instituto Guga Kuerten  
 

  

 

Através da parceria com o Instituto Guga 

Kuerten – IGK, a Aurora Coop e a Fundação 

ALB, neste ano de 2022, beneficiaram 15 

municípios de Santa Catarina, nas regiões 

Nordeste e Planalto Norte, com 22 projetos, 

atendendo 3.397 pessoas com deficiência.  

 

 



  

 

Outros 

 

Reuniões diversas marcaram o ano da Fundação ALB, com importantes parcerias de trabalho 

e troca de experiências. Mensalmente, através do programa Atitude Agora, a Fundação ALB 

participou das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE.  

 

PROGRAMA VOZES DO CORPO 

 O programa Vozes do Corpo atende crianças e adolescentes de 06 até 18 anos, tem por 

objetivo proporcionar através da prática da dança, a vivência que estimule o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural, contribuindo com na formação de crianças e adolescentes, tendo um olhar 

em questões sociais e de vulnerabilidade. 

  A dança é uma excelente atividade para o desenvolvimento como um todo, desenvolve a 

coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, atenção, concentração e auxilia no desenvolvimento 

das habilidades socioemocionais. Ela permite que o indivíduo tenha consciência corporal e saiba 

como o seu corpo se relaciona com o espaço, podendo assim aprender a se expressar e interagir 

melhor socialmente. 

 

Ações Destaques 

Aulas de Dança  
 

 

Neste ano as aulas de dança urbanas 

aconteceram no Ginásio de Esporte Plinio 

Arlindo De Nês no bairro Saic, e no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) no 

bairro Efapi, em Chapecó (SC), atendendo 73 

crianças e adolescentes, divididas em oito 

turmas.  

 

 

 
Alunos atendidos pelo programa 



  

 

Desafio Dançando com a FALB 

 

Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, 29 de abril, foi realizado o Desafio 

Dançando com a FALB, para os alunos do programa Vozes do Corpo e filhos de colaboradores da 

mantenedora Aurora Coop. Para participar o aluno deveria gravar um vídeo de 30 segundos 

dançando ao som da música preferida. Teve 83 participantes, os ganhadores foram:  

Categoria Baby (03 até 05 anos) 

    

 

Categoria Infantil (06 até 10 anos) 

     

 

Categoria Junior e Sênior (11 até 18 anos) 

      



  

 

Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes  
 
No mês de maio o programa Vozes do Corpo 

fez uma reflexão com as crianças de 06 a 11 

anos nas turmas do bairro Saic, sobre a data 

de 18 de maio - Dia Nacional ao Combate e 

Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, 

onde os professores orientaram sobre o 

disque 100 (atendimento a violação dos 

direitos humanos). Nesta orientação foi 

entregue fitas de diferentes cores, nelas 

consta um código que auxilia as crianças e 

adolescentes a pedirem ajuda por telefone. 

Também foi explicado um pouco sobre o que 

é abuso sexual e quem pode ou não tocar em 

nosso corpo.  

 
Dia Nacional ao Combate e Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

 

Intervenção do Curso de Fisioterapia da Unochapecó 

 

No mês de junho tivemos a intervenção com 

as alunas do curso de fisioterapia da 

Unochapecó. As estudantes realizaram 

algumas atividades no CRAS do bairro Efapi, 

em Chapecó (SC), com ênfase no alongamento 

e flexibilidade das crianças, bem como 

brincadeiras interativas focadas na 

coordenação motora, trabalho em equipe e 

raciocínio lógico, explicando sobre a 

importância do alongamento para o nosso 

dia-a-dia e como isso influencia diretamente 

nas aulas de dança.  

 
Atividades desenvolvidas 

 

Festa Junina  
 

Os alunos do programa Vozes do Corpo confraternizaram com muita animação a festa junina 

realizada pela Fundação ALB.  As festas aconteceram em dois locais, no CRAS do bairro Efapi, em 



  

 

Chapecó (SC), onde o lanche foi fornecido pelo próprio CRAS, contanto com apresentação de 

quadrilha, banda, contação de histórias e brincadeiras tradicionais; e no ginásio Plínio Arlindo de 

Nês no bairro Saic, em Chapecó (SC), onde as crianças trouxeram um prato típico de comida para 

compartilhar, também teve muitas brincadeiras e músicas tradicionais.   

 

 
CRAS 

 
Ginásio Plínio Arlindo de Nês                                                                    

 

Dia de Cooperar - DIA C  
 

As alunas da turma de adolescentes do programa Vozes do Corpo realizaram apresentação 

de dança no Dia de Cooperar - DIA C, realizado junto a matriz da Cooperalfa, Chapecó (SC). A data é 

comemorada pelas cooperativas brasileiras, que reúnem a comunidade, parceiros e colaboradores, 

tendo como foco principal é o incentivo ao voluntariado. 

 
Apresentação no Dia C 



  

 

Visita na Polícia Militar Ambiental  
 

Com o intuito de promover atividades 

educativas os alunos do programa Vozes do 

Corpo realizaram visita na Polícia Militar 

Ambiental - PMA de Chapecó (SC), 

participaram da trilha interpretativa e de uma 

palestra educativa. Também puderam 

observar alguns animais conservados em 

vidros e empalhados.   
Visita na PMA, Chapecó (SC) 

 

Parceria com McDonald’s Dia Feliz  
 

A Fundação ALB recebeu 50 tickets do MC Dia 

Feliz (McDonald’s). A ação consiste com a 

venda do lanche Big Mac em todas as 

unidades da companhia no Brasil, onde o valor 

arrecadado será revertido para instituições 

que atuam com oncologia pediátrica lideradas 

pelo Instituto Ronald McDonald, em 19 

Estados brasileiros mais o Distrito Federal, 

além de projetos educacionais conduzidos 

pelo Instituto Ayrton Senna. Os lanches foram 

entregues aos alunos do CRAS no bairro Efapi, 

Chapecó (SC). 

 
Lanche Big Mac 

 

Dia Mundial da Limpeza   
 

Os alunos do CRAS no bairro Efapi, em Chapecó (SC), participaram da ação do Dia Mundial 

da Limpeza, proposta pelo programa Eco Cooperação, que movimenta e estimula as pessoas a 

realizar mutirões de limpeza em busca de ruas, rios e praias mais limpas. Sensibilizando assim as 

crianças e adolescentes para a importância de cuidar e zelar o meio onde vivemos, manter limpo e 

proteger o meio ambiente. Entre os alunos que participaram do mutirão foi sorteado alguns brindes. 



  

 

 
Alunos Vozes do Corpo realizaram mutirão de limpeza 

 

Dia das Crianças 
 

O Dia das Crianças foi comemorado no ginásio Plínio Arlindo de Nês no bairro Saic, em 

Chapecó (SC), com muitas brincadeiras, brinquedos infláveis e confraternização entre as turmas. As 

crianças receberam de presente um kit lanche e um brinde personalizado.  

 
Dia das Crianças 

 
Dia das Crianças                                                                     

                                                  

Encerramento Anual Vozes do Corpo  
 

Uma tarde marcada por demonstrações de talento, diversão e interatividade. Assim foi o 

encerramento das atividades de 2022, do programa Vozes do Corpo que reuniu cerca de 240 

pessoas no ginásio Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó (SC). Com a mediação do Palhaço Cambito, 



  

 

que arrancou muitas gargalhadas, os alunos encantaram o público com apresentações de grandes 

ícones culturais, como Michael Jackson, Grupo Spice Girls, Silentó (rapper americano) e Grupo Now 

United. Em seguida, os alunos e familiares participaram do coquetel de confraternização e as 

crianças puderam se divertir nos brinquedos infláveis.  

 
Apresentação de encerramento 

 
Voluntários 

 
 

 
Alguns alunos do programa 

 

Apresentação em Noite Natalina 
 

Alunas do CRAS do bairro Efapi, em Chapecó (SC), realizaram apresentações na abertura do evento 

da Prefeitura Municipal de Chapecó (SC), que ocorreu no campo comunitário do bairro Jardim do 

Lago em prol as comemorações natalinas do município.  



  

 

 
Alunas e professora do programa 

 

Ação Aurora Coop
 

A Aurora Coop Matriz juntamente com a 

Fundação ALB, realizaram uma ação no CRAS 

no bairro Efapi, em Chapecó (SC), em 

comemoração aos mais de 20 mil seguidores 

na conta do Instagram da Aurora Coop. Em 

torno de 30 crianças puderam participar das 

atividades, como: oficina de contação de 

história, oficina de jujuba, pintura facial, jogos 

e brincadeiras, além de receberem um 

delicioso lanche.  
Crianças do CRAS 

 

Outros 

 

A Fundação ALB por meio do programa Vozes do Corpo participou das reuniões do Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA.  

 



  

 

 

PROGRAMA CENTRO DE MEMÓRIA AURY LUIZ 

BODANESE 

O programa Centro de Memória Aury Luiz 

Bodanese tem por objetivo organizar o acervo 

documental da Aurora Coop e seus 

fundadores, garantindo assim sua 

preservação e a valorização. As principais 

ações: curadoria do acervo, exposição de 

materiais e pesquisa e realização de palestras 

voltadas ao Cooperativismo. 

 
Foto do acervo  
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