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AA 
 Sede Central da Cooperativa e o Posto de 

Atendimento na ALEPA já estão no clima de 

copa do mundo, decorados para atrair fluidos 

positivos para a seleção brasileira de futebol 

que já embarcou para a África do Sul em busca da con-

quista do sexto título mundial. 

   Disputa que atrai as atenções de milhões de pessoas 

em todo o mundo, não há como ignorar que a Copa é um 

evento que agrega as pessoas em torno de um único 

objetivo - a conquista da taça -  tanto quanto o cooperati-

vismo de crédito agrega cidadãos em torno de um único 

ideal - a ajuda mútua.  

  Imbuídos desse espírito, a Diretoria providenciou a cria-

ção do clima da Copa nos locais de atendimento ao seu 

público, convocando o trabalho do artista plástico e asso-

ciado Haroldo Heitor. Para animar ainda mais a festa, a 

Sicoob Cooesa está disponibilizando aos associados, 

camisas personalizadas com designe exclusivo da coo-

perativa, alusivas à Copa do Mundo, e que já está sendo 

usada pelos colaboradores, às sextas-feiras. 

   No período da Copa, durante os jogos da seleção bra-

sileira, a cooperativa funcionará para o público em horá-

rios especiais, que já estão afixados nos quadros de avi-

so da Sede e do PAC, em relação aos jogos da primeira 

fase. Para os jogos das fases seguintes, o horário será 

determinado de acordo com a participação da seleção 

brasileira, que todos torcemos para que avance até o 

jogo da final. Com uma vitória consagradora!.   

A Venezuela é o país com maior quantidade de Cooperativas de Crédito 
(1.755). O Brasil vem em 2º lugar com 1.415 cooperativas e o Equador 

vem em 3º lugar com 1.190. Esses dados fazem parte do relatório da Confede-
ração Nacional das Cooperativas de Crédito da Alemanha - DGRV e publica-
dos pelo site http://cooperativismodecredito.com.br, com base em um relatório 
da , demonstram a força do movimento cooperativista de crédito na América 
Latina, onde cada vez  mais trabalhadores assumem os princípios da solidarie-
dade e ajuda mútua. 
No que se refere à participação das cooperativas de crédito no mercado finan-
ceiro de cada País, o Paraguai desponta com a participação com 18%, seguido 
por Equador (10,3%), Bolívia (8,4%) e Costa Rica (8,1%). No Brasil, dados do 
BC demonstram que em 2009, dos 3,6 trilhões administrados pelas instituições 
financeiras que atuam no Brasil, 1,92% já são administrados pelas 1.394 Coo-
perativas de Crédito e pelos bancos cooperativos BANCOOB e SICREDI.  
 As 5 maiores maiores Cooperativas de Crédito da América Latina estão a Caja 
Popular Mexicana que possui 360 filiais e 1,3 milhão de associados; a chilena 
Coopeuch onde 1 em cada 40 chilenos é associado a ela, contando com 
400.000 associados e 78 filiais; A colombiana Coomeva com ativos de US$ 689 
milhões; e as brasileiras  SICOOB Credicitrus com  quase 30.000 associados 
em suas 38 filiais e a Cooperforte com ativos de US$ 284 milhões. 

   O uso de dinheiro e cheque está 

gradativamente sendo substituído 

por cartões que podem ser usados 

na compra de bens e serviços. O 

“dinheiro de plástico” representa 

uma facilidade usada por milhões 

de pessoas em todo o mundo e, 

por isso mesmo passaram a ser 

alvo de ações de fraudadores, o-

brigando as instituições financeiras 

a implantarem normas para redu-

ção dos casos de fraude.  

   Procure a sua cooperativa e se 

informe sobre as normas de prote-

ção dos cartões Sicoob de débito 

e de crédito, em especial sobre 

limite de saques.  
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