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O 
 mercado financeiro elevou a previsão da Selic (a taxa básica de juros) 
para o fim de 2010, de acordo com a pesquisa semanal Focus, divul-
gada pelo Banco Central do Brasil. Segundo informa o site 
www.cooperativismodecredito.com.br, a taxa prevista subiu de 12,00% 

ao ano para 12,13% ao ano. Já a projeção para a taxa no fim de 2011 permane-
ceu em 11,75% ao ano,  
  Prioridade do governo nos últimos dois anos, o aumento do chamado crédito 
direcionado, principalmente dos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), obriga o Banco Central a trabalhar  com 
uma taxa básica de juros (Selic) mais alta. Como uma parte significativa dos em-
préstimos - 33% do volume total de crédito existente na economia - não é atingi-
da pela Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) calibra os juros num pata-
mar mais alto para compensar esse fato e, assim, combater a inflação. 
  De acordo com o levantamento, a Selic deve subir 0,75 ponto porcentual nos 

encontros de julho e setembro. Assim, atingiria 11% no dia 21 de julho e 11,75% em 1º de setembro. Em seguida, have-
ria uma nova alta menor, de 0,25 ponto, para 12% no encontro de 20 de outubro. Na semana passada, o mercado previa 
taxa estável em outubro e um aumento idêntico – de 0,25 ponto, para 12% – apenas no encontro de dezembro. 

  Na Sicoob Cooesa, o comportamento da taxa básica de juros é acompanhada permanentemente mesmo que - dada 

as peculiaridades do cooperativismo de crédito – essa taxa não traga  grandes implicações para a fixação das taxas que 

a cooperativa pratica em suas operações. Com isso, a taxa do crédito consignado que já começa a subir em outras insti-

tuições financeiras, na Sicoob Cooesa permanece inalterada e, melhor, com previsão de queda diante dos resultados 

positivos que a cooperativa vem alcançando neste exercício, e que o leitor vai conhecer nas próximas edições. 

■ Habitue-se a controlar suas finanças na ponta do 

lápis, acompanhando mês-a-mês suas receitas e des-

pesas. 

■ Defina seu estilo de vida a partir de suas possibilida-

des financeiras. Inverter esse caminho é candidatar-se 

a ter problemas no futuro.  

■ Pague suas contas em dia. Dessa forma, você evita 

despesas com multas e juros por atraso no pagamen-

to.  

■ Pesquise preços e faça bem as contas antes de 

comprar bens, principalmente, aqueles de alto valor, 

como a casa própria e veículos, que exigem compro-

metimento de renda por períodos mais longos.  

■ Pague todas as suas dívidas antes de entrar em no-

vas.  

■ Considere sempre a possibilidade de economizar 

algum dinheiro. Lembre-se de que as emergências não 

mandam aviso.  

■ Sempre que possível, opte pelo pagamento à vista. 

Desta forma, você tem a possibilidade de negociar um 

desconto.  

■ Caso não possa pagar à vista, uma operação de cré-

dito de curto prazo pode ser uma alternativa. 
Fonte: Cartilha do Crédito Consciente da Sicoob Cooesa 

M arcada para acontecer no próximo dia 13 de setem-

bro, a Assembléia Geral Extraordinária da Sicoob 

Cooesa deverá promover alterações no seu Estatuto Soci-

al, com o objetivo de atender atualizações determinadas 

pelo Banco Central do Brasil e, também, tornar a Entidade 

mais competitiva diante dos novos desafios do mercado. 

   Uma das mudanças que será discutida se refere à forma 

de capitalização da Cooperativa, que deverá fixar um teto a 

partir do qual o associado ficará dispensado da contribui-

ção obrigatória, a exemplo do que já ocorre na maioria das 

grandes cooperativas de crédito espalhadas pelo Brasil. A 

partir desse teto, a integralização de Capital poderá ser 

feita de forma espontânea ou através de promoções como 

já ocorre com o Coopera Ganha. 

   Durante o mês de agosto, a administração da Sicoob 

Cooesa irá promover encontros e debates com os associa-

dos, recebendo sugestões sobre dispositivos que devam 

ser levados para discussão da AGE. 

   Mas a discussão já está aberta. O Estatuto Social da Co-

operativa está disponível no site www.cooesa.coop.br, e 

as suas sugestões podem ser encaminhadas para a Direto-

ria pelo e-mail deste Boletim Eletrônico. Participe!   


