
O pção mais barata entre as formas de empréstimo pessoal, o crédito consignado 

(descontado mês a mês no contracheque) pode ser uma armadilha para o servidor 

assalariado que, sem destinação imediata, planejada e urgente do dinheiro, se vê atraí-

do por contas, cálculos e facilidades que, nem sempre, correspondem ao que efetiva-

mente será contratado.  

   Isso porque o tomador do empréstimo, de modo geral, fica de olho somente na 

prestação final e se ela cabe no seu bolso. Para ele, não importa em quantos anos 

vai pagar e muito menos o quanto estão lhe cobrando de juros no final do  emprésti-

mo. E aí, se o empréstimo não foi para atender uma necessidade emergencial, vira 

uma sequência de renovações, colocando o trabalhador em um chão de areia movediça.  

   A Sicoob Cooesa - até em função do seu objetivo maior de praticar o crédito ético - tem se pre-

ocupado em oferecer aos seus associados os instrumentos necessários para escapar dessas armadilhas e 

sair da areia movediça. Não é um trabalho fácil, tendo em vista que, muitas vezes, o endividamento tem características 

psicológicas e o associado nessas condições passa a achar que o cuidado na apreciação do pedido de empréstimo, 

mesmo consignado, é má vontade dos gestores da  cooperativa.  

   Mas há também o inverso - e é maioria - quando cooperados se sentem agradecidos e gratificados em constatar que 

a Cooperativa da qual são proprietários tem a preocupação de zelar não apenas pela educação financeira dos seus 

associados, mas, também, zelar pelo patrimônio da Sicoob Cooesa, constituído dos recursos financeiros oriundos do 

salário de todos os cooperados. 
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A  Aliança Cooperativa Internacio-

nal  (ACI), com sede em Gene-

bra, é uma federação de cooperativas 

que tem como função reunir, repre-

sentar e prestar apoio às cooperativas 

e suas organizações em todo o mun-

do. A ACI foi fundada em Londres em 

1895, e hoje representa 800 milhões 

de pessoas ligadas aos diferentes 

ramos do cooperativismo, sendo uma 

das primeiras organizações não-

governamentais a ter uma cadeira no 

Conselho da ONU (1946).  

   A Aliança é responsável pela custó-

dia dos valores e dos 7 princípios coo-

perativistas e, periodicamente, reúne 

as organizações filiadas, em Assem-

bléia Geral, para discutir estratégias 

que objetivam o desenvolvimento do 

cooperativismo mundial.   

   Na próxima Assembleia Regional, a 

ser realizada em novembro na Argen-

tina,  a Aliança Cooperativa Interna-

cional para o continente americano 

vai apresentar uma proposta para 

estabelecer a “preservação do meio 

ambiente” como o 8º princípio 

cooperativista. “Há uma preocupação 

crescente do movimento cooperativis-

ta com respeito às questões ambien-

tais. No último encontro geral que rea-

lizamos (em 2009, na cidade de Gua-

dalajara, no México) os participantes 

decidiram criar o Pacto Verde Coope-

rativo e também sugeriram o novo 

princípio”, explica o diretor regional da 

ACI Américas, Manuel Mariño.  

   De acordo com Mariño, a proposta 

tem boas possibilidades de ser apro-

vada na Assembleia regional em no-

vembro, mas sua aceitação depende-

rá de uma decisão da ACI Mundial, 

em Assembleia Geral que ocorrerá 

em 2011. Atualmente, os princípios 

que norteiam o cooperativismo, apro-

vados no Congresso realizado em 

comemoração ao Centenário da Ali-

ança Cooperativa Internacional, em 

setembro de 1995, são: adesão livre 

e voluntária; gestão democrática; 

participação econômica dos asso-

ciados; autonomia e independên-

cia; educação, formação e informa-

ção; intercooperação; e interesse 

pela comunidade. (Fonte: Organiza-

ção das Cooperativas do Estado do 

Paraná -Ocepar) 
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