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A 
lém de ganhar maiores rendimentos ao investir suas economias na cooperativa, você ain-
da se credencia a receber uma parcela maior das sobras no final do exercício financeiro, 
aumentando muito mais o seu ganho real. Por outro lado, ao investir o seu capital em uma 

instituição financeira da qual você é um dos donos, você estará praticando o mais sólido dos prin-
cípios cooperativista, que está representado pela solidariedade e ajuda mútua. 
   Com efeito, a Sicoob Cooesa, enquanto cooperativa de crédito dos servidores públicos civis do 
Estado do Pará, tem incentivado a ajuda mútua, mostrando que o pouco que sobra para um asso-
ciado, ajuda a resolver as dificuldades de caixa de outro cooperado que, muitas, vezes, é o pró-
prio companheiro de trabalho. Essa é a lógica mais humana, em um mercado financeiro habitua-
do a sugar até a última gota do fruto do suor de um trabalhador. 
    É importante acentuar, ainda, que ao fazer uma aplicação financeira na sua cooperativa de 
crédito, você desfruta de todas as vantagens que uma aplicação pode oferecer, tais como: as me-
lhores taxas; retorno garantido; e a segurança de investir no fortalecimento contínuo da cooperati-
va. Some-se a tudo isso o fato de que os rendimentos obtidos servem de base para rateio e o seu 
dinheiro tem a garantia adicional do FGC - Fundo Garantidor de Crédito. 
    Traga o seu dinheiro para a Sicoob Cooesa. Aqui, o seu investimento retorna para você!  

F echados os números de dezembro/2010, 

o Sistema Sicoob divulgou os dados atu-

ais que englobam as suas 584 Cooperativas 

de Crédito espalhadas por todo o Brasil, entre 

elas a Sicoob Cooesa. 

   Os dados confirmam um crescimento de 

31% no volume de ativos e de 25% nas ope-

rações de crédito, confirmando que o sistema 

Sicoob se consolida cada vez mais no merca-

do financeiro nacional. 

     Veja os dados completos de todos os sis-

temas do crédito cooperativo, no link: 

http://cooperativismodecredito.com.br/

Dados Consolidados.php 

A  editoria econômica das principais empresas jornalísticas do País, anunciam 

que a taxa média dos juros de empréstimos para pessoa física, calculada 

pelo Banco Central (BC), subiu a um ritmo maior que o da taxa básica de juros, a 

Selic, e atingiu em março deste ano 44,95% ao ano, seu maior nível desde junho 

de 2009. 

   A Sicoob Cooesa tem acompanhado atentamente as rápidas e constantes alte-

rações no cenário econômico nacional, para estar sempre pronta a orientar seu 

cooperados na administração dos seus recursos financeiros oriundos, basicamen-

te, de salários que não costumam acompanhar os índices da inflação no momento 

em que são reajustados. 
Fonte: http://invertia.terra.com.br/emprestimos/noticias 
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