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11 994. Nos corredores e salas do prédio da Assembléia Legislativa do 
Estado – a exemplo do que ocorria em outros órgãos públicos - os 

agiotas de plantão se atropelavam na disputa pelo salário dos servido-
res, oferecendo “empréstimos” a juros de até 30% ao mês, exigindo co-
mo garantia o cheque pré-datado, o aparelho de televisão, o vídeo cas-
sete, a casa, a roupa,  e a dignidade dos que se submetiam à ganância 
dos abutres. 
   Foi esse cenário que inspirou a criação a Cooesa, dando início a uma 
luta de resistência que já se arrasta por 16 longos anos, pontuados por 
momentos de avanços significativos nessa luta contra uma praga crôni-
ca na economia brasileira, mesmo sendo proibida pela Constituição Fe-
deral e capitulada como crime pela lei da usura. (LEI N   XXXXX)   
   Atualmente, os agiotas já não se atropelam nas salas e corredores da 
ALEPA. Mas, ainda estão lá, principalmente em dia de pagamento. 
Prontos para dar o bote no quase nada que sobra do salário do servidor. 
   A diferença, hoje, é que a Sicoob Cooesa já não está mais isolada nessa luta. A justiça brasileira começa a tomar 
decisões que prometem abalar essa prática ilegal que - por não produzir prova documental e contar com o medo do 
explorado em denunciar o explorador - sempre esteve distante dos tribunais. A 13ª Câmara Civil do TJ de Minas deci-
diu que um agiota de Campo Belo, no sul de Minas, deve devolver cerca de R$250 mil referentes a cobrança extorsiva 
de juros (www.ultimainstancia.uol.com.br). A 1ª Câmara Civil do mesmo Estado inovou ao inverter o ônus da prova, 
determinando que um acusado de agiotagem comprove a regularidade da cobrança das parcelas de um empréstimo 
que realizou ao casal que o denunciou (www.jusbrasil.com.br ). 
   Diante dessa nova postura da Justiça, renasce a esperança de se dar um basta a um velho negócio que não consta 
das estatísticas oficiais, mas continua explorando e humilhando o trabalhador. 

A partir desse mês de julho a Sicoob Cooesa põe nas ruas uma série de promoções que vão possibilitar aos só-

cios cooperados ganhar inúmeros prêmios, inclusive um carro 0 Km e, ao mesmo tempo, participar mais ativa-

mente do processo de fortalecimento da Cooperativa. A meta é 

distribuir gratuitamente duas mil cartelas do Coopera Ganha, 

sem capitalização, aumentando as chances de premiação dos 

associados. Confira as promoções:  

● Promoção 3 + 3 - Cada novo associado aprovado recebe 3 

cupons. Se indicar mais um novo sócio, recebe + 3; 

● Promoção Invista e Ganhe - Contrate um RDC programado e 

ganhe dois cupons para concorrer aos prêmios; 

● Promoção Tranquilidade - Indique um aposentado ou pensio-

nista do INSS para fazer uma operação consignada na Cooesa/

Bancoob. Se a operação for concretizada, ganhe 3 cupons do 

Coopera Ganha; 

● Promoção Pensando no Futuro - Para cada filho inscrito co-

mo cooperado, o titular responsável recebe um cupom para con-

correr a dezenas de prêmios e 1 carro zero km; 

● Promoção Integralize 10 e leve 12 - A cada 10 cupons adqui-

ridos para integralização, leve + 2 para aumentar suas chances. 

   Essas promoções são exclusivas para os cooperados. 

   Participe! Procure a sua Cooperativa para mais informações ou 

acesse a nossa página na internet!    


