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TODOS À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA!TODOS À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA!  
  

N o dia 8 de março, segunda-feira, a partir das 8:00 h, os Associados-proprietários da Sicoob Cooesa esta-

rão reunidos em Assembléia Geral Ordinária, para apreciar a prestação de contas e relatório da atuação 

da Cooperativa no exercício de 2009; decidir a destinação das sobras líquidas de R$ 169.956,00; eleger a nova 

composição do Conselho Fiscal da entidade e conhecer outros assuntos. 

Estamos trabalhando para fazer uma Reunião prática, ágil e produtiva, objetivando iniciar um processo de 

conscientização de todos os associados para a necessidade de se fazerem presentes em uma Assembléia Geral. 

A Assembléia é o momento em que todos os associados se transformam em administradores do próprio patrimô-

nio e, democraticamente, determinam o que o Conselho de Administração deverá executar no exercício de 2010. 

O esvaziamento da Assembléia Geral não é benéfico para o desenvolvimento da Sicoob Cooesa. A participa-

ção de um maior ou menor número de associados na reunião é que dá a dimensão do maior ou menor grau de 

interesse do cooperado na aplicação das quotas que depositam na entidade.  

Sobre o assunto, importante é a lição do escritor Fernando Sabino, amplamente divulgada pela Central de Coo-

perativas de São Paulo: “Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de 

chegada, depende de cada um.”  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  COOESACONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  COOESA  

APROVA  ORÇAMENTO PARA O ANO DE  2010APROVA  ORÇAMENTO PARA O ANO DE  2010  
Reunido extaordinariamente no último 

dia 18 de fevereiro, o Conselho de Admi-

nistração da Sicoob Cooesa discutiu e 

aprovou o orçamento da entidade para o 

exercício financeiro de 2010. 

Pela proposta aprovada -  entre três si-

mulações apresentadas  pela Gerente 

da Cooperativa -  devemos ter receitas 

na ordem de 5,9 milhões e despesas em 

torno de 5,6 milhões, o que geraria so-

bras brutas de R$338.269,97.  

Atualmente, cerca de 70% das despesas da Cooperativa decorre da 

obrigatoriedade de provisionar recursos equivalentes aos atrasos no 

pagamento de parcelas das obrigações contratuais dos associados, 

firmados com a Sicoob Cooesa, o que, em um primeiro momento, en-

tram no Cômputo das despesas mensais, voltando a ser receita ape-

nas no momento em que o compromisso for efetivamente pago. 

Neste ano de recuperação da economia mundial - o que deverá gerar 

melhorias salarias aos nossos associados - centraremos esforços para 

derrubar de vez as altas taxas de inadimplência, gerada principalmente 

a partir de outubro do ano passado, recuperando créditos que hoje se 

encontram provisionados e inseridos na coluna de despesas. Com is-

so, no final do exercício a Sicoob Cooesa poderá duplicar os valores 

das sobras projetadas.  

A fixação das receitas e das despesas tomaram por base o índice de 

4.35%, que corresponde a taxa prevista para o crescimento da econo-

mia em 2010.   

Na Assembléia Geral do próximo dia 8, o Orçamento será apresenta-

do aos Associados e, na oportunidade, abriremos discussão em torno  

da questão do provisionamento determinado pelo Banco Central. 

No dia 11 de fevereiro, em  Brasília, foi reali-

zado o lançamento da nova marca do Sicoob, 

a cujo sistema a nossa Cooperativa está inte-

grada.  

Na apresentação da nova marca a direção do 

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil 

(Sicoob) justificou que “a humanização da mar-

ca proporciona uma identificação das pessoas 

e reverte o valor intangível em tangível por mei-

o de vários fatores como cheiro, som, cor, entre 

outros”. E continua: “No caso do cooperativismo 

de crédito o lado humano dos que atuam no 

segmento é o que faz a diferença.” 

Ciente deste diferencial a ser explorado na 

disseminação nacional do Cooperativismo é 

que o Sicoob programou o reposicionamento da 

marca do sistema.  

A nova marca foi reestilizada para que os 

atributos como cor, forma e conceito fossem 

forte o suficiente para transmitir a identidade do 

setor cooperatisva (união, crescimento mútuo, 

familiaridade, integração, entre outros) bem 

como solidificar os avanços obtidos nas esferas 

sociais, políticas e econômicas com o aumento 

da relevância  do cooperativismo no cenário 

nacional. 

Com isso, em breve você passará a ver a 

marca que ilustra essa notícia, em todas as 

formas de comunicação visual da Sicoob    

Cooesa.  


