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O Comitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central, na última 

quarta-feira, pela terceira vez este ano, 

elevou a taxa Selic. Desta vez, o au-

mento - que não teve unanimidade do 

Comitê - foi de 0,25 pontos percentuais, 

elevando a taxa básica brasileira para 

12% ao ano, o nível mais alto se consi-

derarmos os últimos dois anos. 

   Em nota, o Copom informou que o 

aumento da taxa “é a estratégia mais adequada para garantir a con-

vergência da inflação para a meta em 2012.” A tendência é que a 

taxa continue subindo no decorrer do ano em curso. 

   A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) con-

trola, indiretamente, o valor dos juros no País. Portanto, o consumi-

dor deve redobrar a atenção na hora de fazer um crediário ou um 

empréstimo bancário, exigindo clareza sobre os juros cobrados na 

operação, e que muitas vezes são camuflados. 

Fique atento! 

O 
 período da páscoa cristã reforça, acen-

tua e deixa em evidência a necessidade 

de se fazer uma reflexão sobre a vida 

para que se possa, conscientemente, alterar pa-

drões de comportamento, visando um viver mais 

humano, digno, ético e justo. É a passagem da 

escravidão para a liberdade, representada pelo 

êxodo do povo de Israel das terras do Egito. 

   Em meio a tanto simbolismo, o cooperativismo 

de crédito pode ser a “boa-nova” que precisa ser 

pensada como alternativa para que o trabalhador 

se liberte da escravidão representada pelo capi-

talismo que deposita nas mãos de poucos, os 

lucros obtidos com o sacrifício de muitos. 

   Essa é uma caminhada difícil, penosa, repleta de obstáculos representados por uma legislação excessivamente rígi-

da e desigual; um custo sistêmico cada vez mais impraticável e desafiador; uma concorrência que muitas vezes des-

preza os mais elementares princípios da ética. No entanto, longe de nos fazer voltar do meio do caminho, a Sicoob 

Cooesa encara todos os desafios, com a plena convicção de que é possível sim, fazer essa travessia. 

   Feliz e abençoada Páscoa!      

N 
o início do mês de abril do ano em cur-
so, o Banco Central do Brasil divulgou 
os dados consolidados das instituições 

financeiras brasileiras, tendo como base o mês 
de dezembro de 2010. 
   Da análise desses dados, verifica-se que a 
grande maioria dos Bancos comerciais reduzi-
ram a sua participação percentual no mercado, 
no período considerado. 
   As Cooperativas de Crédito, ao contrário, em 
Dezembro de 2009 tinham 1,9% do volume de 
ativos, passaram para 2% em Junho de 2010 e 
em Dezembro de 2010 aumentaram sua partici-
pação para 2,1%. 
   Ao dar a notícia, o portal do cooperativismo 

de crédito, que este Boletim acompanha,  

(www.cooperativismodecredito.com.br), dá 

os parabéns à todos que construíram este cres-

cimento das cooperativas de crédito nos últimos 

anos. 

   Como integrante do sistema e do ideal coope-

rativista, a Sicoob Cooesa se orgulha de parti-

cipar desse crescimento e, naturalmente, para-

beniza todos os seus associados, por entender 

que são eles os construtores e destinatários do 

sucesso apresentado.  


