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N 
o próximo dia 3 de julho se co-

memora o Dia Internacional 

do Cooperativismo. O tema 

definido para este ano, pela 

Aliança Cooperativa Internacional - ACI 

propõe uma reflexão sobre o papel das 

mulheres no contexto das cooperativas, 

como forma de gerar autonomia econômi-

ca e trabalho decente para a população 

feminina. 

  O sistema cooperativista no Brasil, hoje, 

exerce um papel importante no desenvol-

vimento do país, diante da contribuição 

que tem prestado para a redução das de-

sigualdades socioeconômicas e para a 

igualdade de gênero, como caminho ne-

cessário para alcançar justiça social. 

 A ampliação do processo de inclusão 

das mulheres nas tomadas de deci-

sões nas cooperativas, é fato que pode 

ser constatado a cada dia. De acordo 

com dados publicados no site 

www.cooperativismodecredito.com.br, 

hoje as mulheres já representam 40% 

dos funcionários de cooperativas e 

ocupam 12% dos cargos de direção. 

 Na Sicoob Cooesa, dos 16 funcioná-

rios, 10 são mulheres. No quadro de 

associados as mulheres representam 

55,47%. 

  Nossas homenagens a essas guerrei-

ras do crédito solidário!  

   “Um sonho realizado através do coo-

perativismo”.  

    Essa afirmação da associada Rose-

mary Santos, em correspondência envia-

da para este Boletim Informativo, dá a 

dimensão exata da importância da exis-

tência da Sicoob Cooesa e a justificativa 

e motivação necessárias para a continui-

dade da luta pelo fortalecimento de uma 

instituição que tem suas ações baseadas 

na ética, solidariedade e respeito ao di-

nheiro dos trabalhadores assalariados. 

    O depoimento da Rose - que abaixo 

transcrevemos - é um chamamento à responsabilidade de todos nós, para não 

esmorecer na luta contra o crédito fácil que só objetiva tomar anos de salário 

dos trabalhadores, sem nenhum compromisso com o que esse endividamento 

significa na vida desses servidores públicos. Escreve a nossa associada: 

   “Após uma longa temporada pagando aluguel, hoje agradeço a Deus e à 

Sicoob Cooesa por ter conseguido realizar meu sonho de ter minha casa 

própria. A vitória foi mais além, por poder estender este benefício aos 

meus dois filhos, que também deixaram de pagar aluguel. Quero enfatizar 

o apoio recebido através da Cooperativa, pois ela sempre buscou alterna-

tivas para que eu pudesse concluir as obras.” 

   Nas duas fotos que nos foram enviadas, e que publicamos ao lado, a Rose 

(terceira da esquerda para direita) está ao lado da sua família, em frente à casa 

que construiu com recursos da cooperativa e que, na verdade, representam 

recursos dos demais associados, utilizados para contribuir com o sucesso e 

bem estar de colegas de trabalho. 

   Essa é a diferença do Cooperativismo. E que diferença!     

A  Sicoob Cooesa, antenada 

com a tendência mundial pela 

igualdade de gêneros, elegeu um 

Conselho Fiscal cuja formação titu-

lar é composta por três mulheres de 

luta: Márcia Leite, Vera Reale e 

Conceição Campos.  

   Por outro lado, dos 9 membros 

que integram o Conselho de Admi-

nistração,  5  são mulheres.  

   Como podemos ver, a Sicoob 

Cooesa já está no futuro!  

http://www.cooperativismodecredito.com.br/

