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Fechado o primeiro trimestre de 2010, constata-se que 75% dos cooperados utilizaram os produtos Coopercrede 

e Credconsignado, o que representou um crescimento da ordem de 31,97% no volume de empréstimos em rela-

ção ao mesmo período do ano de 2009. Para a administração, esses números são motivadores por representarem 

o amadurecimento e conscientização dos sócios-donos da Cooperativa, na medida em que utilizam em grande 

escala os serviços financeiros da Sicoob Cooesa, apesar da concorrência de grandes Bancos no interior da As-

sembléia Legislativa, com acesso à consignação em folha. 

  Por outro lado, esses números demonstram que cada vez mais coope-

rados compreendem que, ao utilizar os serviços da Cooperativa, passam 

a se beneficiar de uma parcela maior dos resultados positivos da institui-

ção, diferentemente do que ocorre ao trabalhar com outras instituições 

financeiras em que, ao final de cada exercício, os lucros vão beneficiar 

apenas os donos e uma minoria de acionistas anônimos. 

AGILIZE O SEU ATENDIMENTOAGILIZE O SEU ATENDIMENTO  
Desde que assumiu a Cooperativa, a atual administra-

ção não tem economizado esforços para encontrar meios 

de diminuir a burocracia exigida para a concessão e análi-

se de empréstimos aos associados.  

Algumas decisões foram importantes para diminuir o 

excesso de papel, de carimbos e de consultas. No entanto, 

ainda são inúmeras as exigências dos órgãos responsá-

veis pela normatização dos procedimentos que, se por um 

lado garantem a maior segurança dos contratos, por outro 

lado provoca demora no atendimento, o que não é nada 

cômodo para quem está sendo atendido mas, principal-

mente, para quem aguarda a vez. 

Continuamos  questionando e tomando  providências 

para abreviar ainda mais o atendimento, sem colocar em 

risco a segurança e transparência da operação. 

Enquanto isso, o cooperado pode nos ajudar a diminuir a 

espera do próximo colega a ser atendido, comparecendo 

ao atendimento, por exemplo, com a documentação com-

pleta (comprovante de renda e de endereço, identidade e 

CPF). Acessar a página da Cooperativa na internet e simu-

lar o empréstimo a ser solicitado, também pode contribuir 

para o conforto do associado.  

Também é importante para agilização do processo de 

empréstimos que, no atendimento, o associado  trate ape-

nas dos assuntos relacionados à operação. Informações 

sobre outros setores da cooperativa devem ser direciona-

das aos respectivos colaboradores responsáveis. 

Juntos, iremos avançar cada vez mais para diminuir o 

tempo de atendimento nas operações de empréstimos, 

contribuindo, desse modo, no maior conforto do associado 

e na continuidade e melhoria do ambiente personalizado 

que caracteriza as relações intercooperativas. 

Reunido Extraordinariamente na última terça-

feira, o Conselho de Administração da cooperativa 

estabeleceu as regras para a implantação do pro-

duto CredSAÚDE, destinado a atender, exclusiva-

mente, as despesas médicas de sócios portadores 

de doenças agressivas ao organismo, comprova-

das através de laudos médicos oficiais. 

Com taxa de juros abaixo da taxa para crédito 

consignado, o produto está limitado a até dez mil 

reais e a sua operacionalização se encontra em 

fase de conclusão, para ser colocado imediata-

mente em vigor. 

O Conselho definiu, ainda, utilizar recursos do 

FATES para, a partir do mês de maio, promover 

palestras de prevenção a doenças agressivas, di-

ante da constatação do número assustador de ser-

vidores que estão contraindo patologias que já não 

se pode dizer que são raras. 

O CredSAÚDE vem atender solicitação de inú-

meras cooperadas que tem se desdobrado para 

apoiar servidores em dificuldade para enfrentar os 

custos  decorrentes de doenças graves. 


