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MENSAGEM DA PRESIDENTE 
 

Toda vez que você coopera com alguém, para desenvolver qualquer 

trabalho ou função, essa pessoa e você são fortalecidas. A nossa força não parte 

da solidão, mas da união. O cooperativismo pode nos ajudar a construir laços e 

a firmar relações entre as pessoas.  Ao olharmos para as nossas realizações e 

comprometimento de todos os cooperados, vimos verdadeiramente a efetivação 

dos princípios e valores do cooperativismo.  

Nossa intenção é continuar avançando na promoção da cooperação como 

valor humano e método de organização produtiva. Temos consciência da 

necessidade de integrar cada vez mais e mais pessoas à nossa cooperativa, 

fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico local, de forma mais justa e com 

distribuição de renda.  

 Por fim, agradecemos a todos - cooperados, dirigentes, coordenadores 

colaboradores e sociedade - que nos ajudam a fazer do cooperativismo uma 

realidade comprometida com a defesa do bem. Vamos em frente, sempre 

buscando a felicidade das pessoas que integram a FORTE SAÚDE. 

 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Ao final do exercício, por consequência e força da lei cooperativista 

(art. 44, inciso I, alínea ‘a’), do Estatuto Social da Cooperativa, das 

diretrizes e dos princípios do cooperativismo relativos à ética e a 

transparência na gestão, deve-se estruturar o relatório de prévio de 

gestão do atual exercício. Lembramos que o relatório final de gestão 

somente será apresentado na Assembleia Geral Ordinária no trimestre 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

MISSÃO DA FORTE SAÚDE 
 

Atuar na área de saúde unindo profissionais para prestar 

atendimento humanizado às pessoas, levando assistência e 

contribuindo com o seu bem-estar. 

 

 

VISÃO DA FORTE SAÚDE 
 

Ser reconhecida na Região Nordeste como uma cooperativa de 

trabalho na área de saúde, com referência em processos de 

acolhimento e valorização dos seus associados. 

 

 

 

VALORES DA FORTE SAÚDE 

Compromisso com os princípios cooperativistas 



 

Acolhimento 

Cuidado 

Respeito 

Ética 

       Honestidade 

Compromisso 

Disciplina 

Transparência 

Responsabilidade Social 

Lealdade 

 

 

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTA 
 

 

Adesão voluntária e livre  

Gestão democrática 

Participação econômica dos membros  

Autonomia e independência  

Educação, formação e informação  



 

Intercooperação 

Interesse pela comunidade 

  

  



 

 

 

 

EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL 

Pedidos de admissão e Pedidos de 

desligamento 
    

 
 

                                   

                                   JAN/2021        a        NOV/2021 
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ABERTURA DE NÚCLEO DE 

ATUAÇÃO EM TUCANO 

Em agosto/2021 a Cooperativa Forte Saúde 

abriu mais um núcleo de atuação. Desta vez 

a abertura foi no município de Tucano. 
 

Este é o momento em que apresentamos a 

Forte Saúde, contamos como ela nasceu, 

falamos sobre as especificidades de uma 

cooperativa, os direitos e deveres de cada 

cooperado, funcionamento e características 

das assembleias. 

Na oportunidade foi distribuído também kit´s 

proteção contra a COVID, contendo máscara 

e álcool gel, e squeezes para os cooperados. 



 

 

A Forte Saúde está presente, também, nas 

cidades Palmeiras, Aramari, Seabra, Irecê, 

Alagoinhas, Barreiras, Porto Seguro e 

Jequié.  
 

  
 

 



 

 

 

COMENTÁRIO 
 

Em virtude da implementação de políticas de incentivos à 

cooperação, faz-se necessário apresentar o avanço desta 

Cooperativa, no que se refere ao ingresso de 87 

cooperados durante todo o ano de 2021, tendo cada sócio 

cooperado se associado à esta Cooperativa de forma 

voluntária e livre. 

 



 

 

PROGRAMA EDUCAÇÃO FORTE 
 

 

 

 

Programa criado através do Plano Diretor Educacional 

que foi elaborado pelo Conselho Administrativo, com o 

objetivo de aperfeiçoar e capacitar o cooperado para o 

exercício da sua profissão.   

Visando a qualificação técnica e o aperfeiçoamento 

constante dos cooperados a FORTE SAÚDE fechou uma 

parceria com a ESTÁCIO a fim de proporcionar 

descontos nos cursos de graduação e pós-graduação. 

Com isso, todo cooperado da Forte Saúde e 

dependente direto, tem o desconto adicional de mais 

5% na Estácio. A bolsa, válida até a conclusão do curso, 

é cumulativa com qualquer campanha vigente. Ou seja, 



 

será aplicada em cima de 70% de desconto já 

praticados na graduação e 50% na pós-graduação. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

REALIZAÇÃO DE FEIRA DE SAÚDE 

NO MUNICÍPIO DE TUCANO 

 

Os moradores do povoado de Rua Nova, na cidade de 

Tucano receberam, no dia 24/12, atendimento 

multiprofissional e passaram por exames laboratoriais e 

de imagem. Trata-se de uma feira de saúde organizada 

pela prefeitura municipal, com apoio da Cooperativa 

Forte Saúde. 

Ao todo, foram ofertadas quase 500 vagas de 

atendimento, entre consultas médicas com 

dermatologista, ginecologista, clínico geral, cardiologista 

e ortopedista, havendo, também, assistência com 

nutricionista e dentista. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

SAÚDE NO TRECHO 
 

O projeto Saúde no Trecho, idealizado pela Viabahia 

Concessionária de Rodovias S.A. e a Vitalmed já atendeu 

mais de 3.400 pessoas. Neste ano de 2021, o Saúde no 

Trecho contou com o apoio da Cooperativa  FORTE SAUDE, 

e esteve presente em Irajuba, Brejões e Nova Itarana 

entre os dias 30/11 a 02/12/2021 

A caravana ofereceu profissional médico e equipe de 

enfermagem, para a realização de consulta clínica, 

requisição de exames, aferição da pressão arterial e 

teste rápido de glicemia capilar. As secretarias 

municipais de saúde, parceiras da ação, aproveitaram o 

momento para atualizar a carteira de vacinação, realizar 

atendimento odontológico, testes rápidos para HIV, sífilis, 

hepatites virais, oferecer apoio psicológico, dentre 

outros. Tudo de forma gratuita. 

 



 

BREJÕES 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

IRAJUBA 

  

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

NOVA ITARANA  

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DO 

PROJETO SOCIAL HAND SOLIDÁRIO 
Criado em 2011, o projeto social Hand Solidário chegou à  

sua 10ª edição, trazendo ainda mais alegria às 

instituições beneficiadas, contando sempre com o apoio 

de empresas e da comunidade. O evento, em parceria 

com a COOPERATIVA FORTE SAÚDE, foi realizado pelo 

grupo de atletas da equipe de handebol do Colégio São 

José, em seu complexo esportivo localizado na Baixa do 

Bonfim, na cidade de Salvador-BA. 

Mediante à doação, o participante recebe um colete e tem 

acesso a um dia de jogos de handebol, independente de 

este ser atleta ou não. Dessa maneira, buscamos difundir 

o esporte através do estímulo à caridade e à cidadania. 

Ao fim do evento, uma média de cinco instituições de 

caridade, previamente selecionadas, foram beneficiadas 

com as doações que vai de alimentos não-perecíveis a 

kits de limpeza.  

A FORTE SAUDE acredita que, participando dessa 

importante iniciativa, além de contribuir para que os 

https://saojoseinterativo.com.br/
https://saojoseinterativo.com.br/


 

objetivos sejam alcançados, contribui-se também para 

que solidariedade e esporte caminhem lado a lado, uma 

vez que bons exemplos valem mais que mil palavras.  

 

  



 

 

APOIO AO PROJETO BAÚ DAS 

ANTIGAS 
O evento, promovido pela Cooperativa Forte Saúde e pelo 

portal São João na Bahia contou com a participação de 

vários artistas e personalidades juninas. 

A live foi uma oportunidade de oferecer conteúdo leve aos 

profissionais de saúde, que tiveram suas rotinas de 

trabalho intensificadas pela pandemia da Covid-19.  O 

evento foi transmitido nacionalmente pela plataforma do 

youtube. 

 



 

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
 

 

AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS SERÃO APRESENTADAS NA 

OPORTUNIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VISTO 

QUE COMO AINDA NÃO HOUVE ENCERRAMENTO DO ANO 

DE 2021 NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR COM EXATIDÃO 

QUESTÕES REFERENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL E 

EVENTUAIS SOBRAS E DESTINAÇÕES AOS FUNDOS 

OBRIGATÓRIOS.  

 

 

 

 

 

              

  



 

 

CONTRATOS 
CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 2021: 

 

• MUNICÍPIO DE PALMEIRAS 

 

• MUNICÍPIO DE TUCANO 

 

• VITALMED (Seabra, Irecê, Alagoinhas, 

Barreiras, Porto Seguro e Jequié) 

 

• ARAMARI 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS ECONÔMICOS 

JANEIRO À NOVEMBRO DE 2021 
 

CAPITAL INTEGRALIZADO: 

R$ 33.825,00 (trinta e três mil, oitocentos 

e vinte e cinco reais) 

 

FOLHA ADMINISTRATIVA: 

Bruto: R$ 229.524,62 (duzentos e vinte e 

nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e dois centavos) 



 

Líquido: R$ 141.435,77 (cento e quarenta e 

um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 

setenta e sete centavos) 

 

TOTAL DE VALORES REPASSADOS A 

TODOS OS COOPERADOS 

 

BRUTO: R$ 6.159.854,05  

(seis milhões, cento e cinquenta e nove mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

cinco centavos) 

LÍQUIDO: R$ 4.950.602,92  

(quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, 

seiscentos e dois reais e noventa e dois 

centavos) 


