
 

 

Princípios do Cooperativismo 
 

O movimento cooperativista está 

baseado em princípios que orientam e 

determinam  a forma de atuação dos 

diversos segmentos cooperativos.  

Atualmente, os princípios que nortei-
am o cooperativismo, aprovados no 
Congresso realizado em comemora-
ção ao Centenário da Aliança Coope-
rativa Internacional, em setembro de 
1995, são: adesão livre e voluntária; 
gestão democrática; participação 
econômica dos associados; autono-
mia e independência; educação, for-
mação e informação; intercoopera-
ção; e interesse pela comunidade. 

Quanto mais forte a presença des-
ses princípios na atuação da Coopera-
tiva, mais a instituição estará fazendo 
a diferença em relação às empresas 
meramente comerciais. Como associa-
do, você também é responsável pela 
aplicação desses princípios na sua 
Cooperativa. Participe mais do dia a 
dia da Sicoob Cooesa, fortalecendo o 
sistema cooperativista enquanto um 
movimento feito pelo cidadão, para o 
cidadão. 
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A  Sicoob Cooesa oferece aos seus associados e não associados que preferem aplicar suas economias de 

forma mais conservadora, a possibilidade de abrir a tradicional Caderneta de Poupança com todas as ga-

rantias do Governo Federal e as mesmas regras dos bancos públicos e privados. A única diferença, é que você 

estará depositando suas economias em uma instituição que lhe pertence, cujo resultado retorna para você. Além 

disso, o seu dinheiro contribui para o fortalecimento do sistema cooperativo. Venha para o seu Banco. Traga sua 

Caderneta de Poupança para a Sicoob Cooesa. Poupar é a forma mais fácil de garantir um futuro tranqüilo! 

Utilize os  serviços da Sicoob Cooesa sem sair de casa 

O 
 serviço de internet banking oferecido pela cooperativa na 

rede digital, no endereço www.cooesa.coop.br , é muito pou-

co utilizado pelos  cooperados que ainda não descobriram a  

comodidade, rapidez e segurança que o serviço oferece. 

Com a simples providência de fazer uma senha em um dos caixas da 

cooperativa, e o uso de um computador, o associado passa a ter acesso 

a extrato gratuito da conta corrente, simulação de empréstimos, controle 

orçamentário, tabelas de tarifa, ouvidoria e muitas outras informações, 

além de proporcionar um contato permanente com a administração do 

seu patrimônio. 

Se você ainda não utiliza o Internet Banking da sua cooperativa, vá 

até aos locais de atendimento, registre sua senha e descubra a comodi-

dade de acessar a sua conta corrente, de qualquer lugar do mundo. 
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