
 Ter um Cheque Especial é o sonho de consumo do cidadão moderno e, em especial, do ser-

vidor assalariado que vê no limite a possibilidade de esticar o salário mensal. Quando utilizado para emergências espo-

rádicas, e imediatamente reposto, o limite do Cheque Especial pode até cumprir a sua finalidade econômico-social. No 

entanto, o que se observa na prática é que esse limite, definitivamente, passa a integrar a realidade salarial do servidor. 

E é aí que o assalariado mergulha em queda livre para o fundo do poço do endividamento e, em movimento contrário, 

as instituições financeiras sobem às nuvens empurradas pelo “cliente especial”.  

   Pense nisso e responda na enquete do nosso site:  Para quem o Cheque Especial é especial?       
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O 
RDC Programado da Sicoob Cooesa atende dois objetivos: um é captar 

recursos para alimentar o fluxo de caixa da cooperativa; e o outro é edu-

car o associado, ensinando-o a poupar, a cada mês, um valor planejado 

para que, ao final do ano, tenha os recursos necessários para utilizar da forma 

que desejar, seja para pagar despesas previsíveis de final do ano, tais como ma-

trícula e material escolar, IPTU, IPVA,reforma da casa, compra de presentes para 

a família, entre outros ou, ainda, para realizar o sonho de viajar de férias para o 

lugar desejado, dar entrada no automóvel novo, etc. 

   Poupar é uma perfeita opção para quem deseja programar o investimentos ou 

gastos, recebendo juros de aplicação, em vez de contrair empréstimos, pagando 

assim juros pela operação. A maioria das pessoas justifica que não aplica, porque 

não sobra nada de seu salário, mas é muito importante lembrar que não importa o 

quanto você ganha, importa, sim, a forma como gasta essa renda. E, sempre pla-

nejando, cortando o que pode ser desperdício e supérfluo, sobram valores até 

mais do que o esperado. Bem investidos, os recursos poupados trarão mais retor-

no, tranquilidade e felicidade para cada pessoa. 

   O resgate do RDC Programado deste ano ocorrerá no próximo dia 07 de dezem-

bro. Portanto, neste dia todos aqueles que entenderam e aprenderam a importância de poupar terão suas contas credi-

tadas com o valor principal do que foi investido, mais os juros recebidos no período, que é de 125% sobre o CDI, o que 

dá uma taxa líquida de 1,06% ao mês, gerando um ganho superior a poupança, anual, em aproximadamente 39%. 

   Em 2011, mude sua história. Poupe a partir de R$ 40,00 e, em dez meses, você terá pelo menos R$ 400,00 mais os 

rendimentos gerados, para fazer o que desejar no seu final de ano. A partir do dia primeiro de dezembro do corrente 

ano, procure o atendimento do PAC na Assembleia Legislativa ou da Sede da cooperativa e faça seu contrato de RDC 

Programado para 2011. Os descontos ocorrerão de janeiro a outubro e o resgate está previsto para o dia 07 de dezem-

bro de 2011. 
Texto: Andréa Almeida - Administradora e Gerente da Sicoob Cooesa 

    Já está à disposição dos associados a Agenda Cooperativista 2011 da Sicoob Cooesa.  

   Para incentivar a integralização por parte dos cooperados, as agendas serão adquiridas a 

cada R$30,00 (trinta reais) capitalizado pelo associado que poderá - enquanto durar o esto-

que - adquirir quantas agendas quiser, para presentear amigos no ano novo. 

   Com um layout moderno e arrojado, a Agenda Cooperativista traz informações importantes 

sobre os produtos e serviços disponibilizados pela Sicoob Cooesa, além de mapas, endere-

ços, dicas e dados atualizados sobre o movimento cooperativista brasileiro. 

   Adquira logo a sua! Planeje e organize o seu 2011 e aumente o seu capital!    
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