
 este ano de 2011 o Re-

cibo de Depósito Coope-

rativo - RDC,  da Sicoob Co-

oesa inova e, além de ofere-

cer rendimentos acima dos 

rendimentos da caderneta de 

poupança, irá a uma TV de 

LCD de 32”, com conversor 

integrado e todas as demais 

tecnologias dos aparelhos 

modernos. Para concorrer a 

esse prêmio, basta que o 

associado procure a Coope-

rativa e faça um RDC progra-

mado, aplicando todos os 

meses a partir de R$40,00, e 

só retirar o capital, corrigido, 

no dia do vencimento. 

   Concorrerão ao aparelho de TV os associados que fizerem a-

plicação até o mês de junho do corrente ano. O Regulamento da 

promoção pode ser consultado na página da Cooperativa na in-

ternet (www.cooesa.coop.br).  
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s recentes edições eletrônicas do site Portal do Cooperativismo de Crédito 

(www.cooperativismodecredito.com.br/news), vem trazendo diversas matérias 

informando sobre a conclusão do processo de fusões de cooperativas de crédito 

em diferentes regiões do Brasil. 

   Em Goiás, a Cooperativa dos Servidores Públicos do Estado de Goiás na Região Me-

tropolitana de Goiânia confirmou sua fusão com a Cooperativa dos Servidores da Secre-

taria de Estado  da Fazenda; no Rio Grande do Sul, as Cooperativas Sicredi Serro Azul, 

Sicredi Santa Rosa e Sicredi Missões concluíram o processo de fusão para constituírem 

a Sicredi União RS; em Pernambuco, as Cooperativas de Crédito dos Servidores Públi-

cos dos Poderes Executivo e Legislativo (Credipe) e a Cooperativa dos Magistrados, 

Membro do Ministério Público, Procuradores e Defensores Públicos (Juriscoop)  confir-

maram a fusão e a conseqüente criação de uma nova cooperativa (Pernambucred), que 

surge com cerca de 5.000 cooperados; por fim, reunidos em Assembléia Geral no último dia primeiro de dezembro, os 

associados das Cooperativas Sicredi Metrópolis RS e Sicredi Empreendedores RS, confirmaram a fusão das entidades. 

   Essas notícias demonstram a tendência cada vez mais presente no cenário cooperativista brasileiro - acompanhando 

o cenário já implantado nos países da Europa - de que os processos de fusão e incorporação de Cooperativas é o cami-

nho mais curto para solidificação do cooperativismo de crédito, dando mais competitividade a essas instituições. Sobre 

o tema, o Consultor  Ricardo Coelho, em texto encaminhado para reflexão sobre a singularidade das Cooperativas já 

anunciava que “é complexo aceitar que temos que nos reinventar para sermos competitivos no atendimento ao público 

urbano, pois são raríssimas as Singulares que obtém sucesso nesta praça de guerra”. 

   A Sicoob Cooesa está convencida de que a reinvenção do cooperativismo de crédito passa, obrigatoriamente, pelos 

processos que conduzem às fusões e incorporações. Sem perder a Singularidade.  

Não apenas por ser uma exigência do Banco 
Central do Brasil (Instrução Normativa 271), mas, 
também, pelos inúmeros benefícios que traz aos 
associados, manter os dados cadastrais atualiza-
dos na Cooperativa é importante para o bom fun-
cionamento da instituição. 
   Fazendo a atualização cadastral, o associado 
tem acesso mais rápido e imediato às informa-
ções da Sicoob Cooesa e 
colabora para que a Coope-
rativa conheça ainda mais o 
perfil de seus cooperados. 
Isso sem falar na maior agili-
dade no atendimento, como 
por exemplo, na liberação de 
uma proposta de crédito. 
   Por outro lado, manter seu 
e-mail atualizado no seu ca-
dastro, possibilita que, a ca-
da semana, você receba 
notícias da Cooperativa, a-
través deste Boletim Eletrô-
nico. 


