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SICOOB COOESASICOOB COOESA: DESTE BANCO VOCÊ É DONO: DESTE BANCO VOCÊ É DONO  

D ONO: Senhor, possuidor, proprietário.Isso é o que ensina o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Pense 

em todos os Bancos públicos e privados do Brasil e responda: de qual deles você realmente é dono? 

A Sicoob Cooesa é uma cooperativa de crédito que oferece os mesmos serviços bancários ofertados por qual-

quer Banco público ou privado e cumpre todas as normas que o Banco Central estabelece para qualquer entidade 

do sistema financeiro nacional. Aí acaba a nossa semelhança, porque na Sicoob Cooesa todos os associados-

cooperados são, efetivamente, donos de um Banco.  

Ao final de cada exercício, todo o lucro (sobras) da Cooperativa, é distribuído entre os donos do Banco Cooperati-

vo, na proporção em que utilizaram os serviços financeiros da Cooperativa durante o ano. Portanto, quanto mais o 

cooperado utiliza o Banco que lhe pertence (aplicando recursos, tomando dinheiro emprestado, integralizando quo-

tas, poupando, utilizando os cartões de débito e crédito, etc.) mais estará se habilitando a receber a parte do lucro 

que lhe cabe, além de estar fortalecendo um Banco que é de sua propriedade e do qual pode se orgulhar.  

Estamos no período em que os Bancos privados anunciam os seus milhões de reais em lucro. Se você não é acio-

nista de nenhum deles, quanto desse lucro que você proporcionou vai voltar para a sua conta?  

Venha fortalecer o Banco que você construiu. Venha trabalhar com o Banco que é de sua propriedade. Afinal, 

quando você era criança, você nunca sonhou que seria dono de um Banco. 

Pois você é! Você é DONO do Banco Sicoob Cooesa. De verdade! 

JUROS NÃO CAEM DO CÉUJUROS NÃO CAEM DO CÉU  

A  urgência em se obter um em-

préstimo bancário ou a desa-

tenção nos leva,na maioria das 

vezes, a acreditar na força da pro-

paganda que oferece dinheiro a 

juros que parecem ter despencado 

do céu.  

O servidor assalariado precisa 

estar atento a essa armadilha ino-

cente e tentadora. O custo total de 

um empréstimo envolve muito 

mais do que meras taxas de juros 

que, muitas vezes, servem apenas 

como isca para atrair o cliente menos informado.  

Aqui também vale o princípio da pesquisa de mercado. 

Compare principalmente a prestação final de cada mês. 

Informe-se sobre as taxas embutidas ao redor dos juros 

anunciados. Atente para o preço dos serviços 

“complementares” que são oferecidos. Pense em qual o 

retorno que você terá ao tomar um empréstimo bancário. 

Transparência e informações claras são instrumentos 

que devem sempre conduzir as relações de mercado. De 

nada valerá o planejamento e o controle financeiro, se 

não houver no mercado parceiros prontos a oferecer o 

crédito ético e solidário, representado por negociações 

onde o mais importante é atender as necessidades do 

cliente, olhando-o como parceiro e não como fonte ines-

gotável de lucro.  

Fique atento. Faça e refaça seus cálculos. 

Aumento do Capital IntegralizadoAumento do Capital Integralizado  

N 
os últimos 10 anos o capital integralizado 

pelos cooperados na Sicoob Cooesa sal-

tou de R$1.168.014,00, para os atuais 

R$3.339.572,00, numa demonstração da 

confiança que os associados depositaram e depositam 

nas administrações que tem passado pela Cooperativa. 

O capital investido na aquisição de quotas mensais da 

Cooperativa, contribui de forma significativa para o cres-

cimento e fortalecimento da entidade, além de garantir, 

ao dono desse capital, condições especiais de crédito 

em função do valor das quotas integralizadas.  

As campanhas anuais do Coopera Ganha tem contri-

buído para o aumento desse Capital mas, também, o 

próprio associado tem autorizado o aumento das suas 

quotas, na proporção em que a Cooperativa vai ganhan-

do mais credibilidade no sistema financeiro do Estado.  

Procure a sua Cooperativa e se informe sobre as van-

tagens de aumentar o valor da integralização do seu 

capital.   
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