
M ais do que um instrumento para proporcionar lucros para poucos, o cré-

dito tem uma função social que deveria, conforme dispões o art. 192 da 

Constituição Federal, ter o objetivo de promover o desenvolvimento econômi-

co e equilibrado do País e servir aos interesses da coletividade, por parte de 

todas as instituições que integram o sistema financeiro nacional. Assim deveri-

a ser. Se formos rebuscar o passado, iremos verificar que a remuneração pelo 

capital emprestado está registrado  nas mais remotas épocas. Um dos livros 

mais antigos da humanidade, a Bíblia já traz normas que orienta e limita o 

empréstimo de dinheiro que tem o ganho de juros como objetivo, como obser-

vamos no livro do Êxodo, capítulo 22, vers ículo 25, onde está determinado: 

“se emprestares dinheiro ao meu povo, ao atribulado ao seu lado, não 

deves tornar-te como agiota para ele. Não lhes deves impor juros”.  

   Como a realidade que se configura é o desrespeito à Constituição e à história, o que observamos é a sociedade de 

massas evoluir para o fenômeno social do superindividamento. Nesse cenário, cabe às cooperativas de crédito, diante 

da sua singularidade de emprestar aos associados o capital oriundo da captação de recursos dos próprios associados, 

mudar essa face perversa do empréstimo pessoal, estruturando suas operações no sentido de fortalecer, cada vez 

mais, o crédito ético representado pelo respeito às reais necessidades imediatas do tomador do empréstimo, que de-

vem ter, na análise da concessão desse crédito, um peso suerior à ganância do lucro fácil, muitas vezes embutido nas 

altas taxas de juros e nos prazos que comprometem o cliente ao longo de intermináveis anos, tornando-o escravo do 

crédito fácil do qual jamais será alforriado.  

   A Sicoob Cooesa entende que o associado que tem sua capacidade de endividamento sob controle é o que está livre 

das concorrentes do crédito fácil e, portanto, é o cooperado capaz de fortalecer uma instituição construída a partir das 

necessidades de se dar mais dignidade ao salário dos trabalhadores.  

   Desse entendimento é que se origina  nosso lema: Sicoob Cooesa e você, praticando o crédito ético.     
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E nfeitada 

com a 

alegria do 

c a r n a v a l 

(foto), a Sico-

ob Cooesa, 

nesta sema-

na funcionará 

em expedien-

te diferencia-

do. Abrirá 

suas agên-

cias na quinta-feira(10/03). Na sexta-feira (11/03) ape-

nas o Posto de Atendimento e o Caixa Eletrônico na 

Assembléia Legislativa estarão funcionando para rece-

ber os associados e o público em geral. A sede principal 

da Cooperativa estará fechada, tendo em vista que nes-

ta sexta-feira e sábado, conselheiros e colaboradores 

estarão reunidos no auditório da Sicoob Central Amazô-

nia, para discutir o Planejamento Estratégico anual.     

O  Dia Internacional da Mulher, 8 de março, está intima-

mente ligado aos movimentos feministas que busca-

vam mais dignidade para as mulheres e sociedades mais 

justas e igualitárias. A partir da Revolução Industrial, em 

1789, estas reivindicações tomam maior vulto com a exi-

gência de melhores condições de trabalho, acesso à cultura 

e igualdade entre os sexos. As operárias desta época eram 

submetidas a um sistema desumano de trabalho, com jor-

nadas de 12 horas diárias e espancamentos. 

    Ao longo dos séculos, o movimento cooperativista teve 

na condução da mão forte e determinada das mulheres, o 

instrumento para avançar e fortalecer a idéia de que, antes 

de ser uma questão de gênero, a vida com dignidade é um 

direito de qualquer ser humano. 

   A Sicoob Cooesa homenageia suas cooperadas e suas 

colaboradoras não apenas pelo 8 de 

março, mas pelos 365 dias de oportuni-

dades de tê-las como parceiras nesta 

luta por uma vida cada vez mais digna 

e livre de preconceitos.    


