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A 
 lei  2.424 sancionada no último 17 de junho pela presidente Dilma Rousseff, per-
mite às cooperativas de crédito operar no financiamento de habitações e obras 
previstas no Programa Minha Casa, Minha Vida. Com isso, essas instituições 

financeiras vão oferecer crédito para a população adquirir imóveis de acordo com as 
regras do programa. A iniciativa, que prevê a construção e reforma de dois milhões de 
moradias até 2014, poderá beneficiar mais de 5 milhões de associados de cooperativas 
de crédito, segundo levantamento feito pela Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB). 
   Essa notícia amplamente divulgada através do site www.cooperativismodecredito  
agitou as cooperativas de crédito, tendo em vista que a edição dessa lei abre oportuni-
dade para que essas instituições possa atuar de forma direta e mais significativa no mer-
cado imobiliário, principalmente em municípios onde as cooperativas de crédito são as 
únicas instituições financeiras presentes.   

   Do total de investimento do programa Minha Casa, Minha Vida II, R$53,1 bilhões terão como finalidade o financia-
mento (empréstimo), priorizando a população de baixa renda, tendo como meta de atendimento as famílias que ga-
nham até R$1.600,00 por mês nas áreas urbanas e até R$15 mil anuais na área rural. 
   A Sicoob Cooesa já está analisando a nova lei, aguardando orientações sobre os procedimentos técnicos que de-
vem ser adotados para que, em breve, possamos oferecer mais esse serviço aos nossos cooperados. 

C 
onfirmando o bom momento que atravessa, a Sicoob Cooesa fechou 

o primeiro semestre do ano com sobras de R$232.822,48, o que repre-

senta um aumento de 18,71% em relação ao resultado de 2010, no 

mesmo período. O resultado foi anunciado durante a reunião ordinária do Con-

selho de Administração da Cooperativa, realizada na última quinta-feira, quan-

do a contabilidade apresentou o Balanço Patrimonial do semestre. 

   De forma geral, o crescimento da cooperativa ficou em torno 27,72%, che-

gando a um total de ativo circulante da ordem de mais de 10 milhões, superan-

do as dificuldades provocadas pela concorrência com instituições financeiras 

comerciais que, tendo um capital maior, acessam o contracheque dos servido-

res públicos com parcelas superiores a 100 meses.  

   Para o segundo semestre, a Sicoob Cooesa estará implantando novos ser-

viços e dando continuidade ao seu projeto de expansão, mantendo a sua filo-

sofia de respeito ao salário dos servidores, dando seguimento à sua política de 

orientação financeira dos cooperados, alertando para os perigos do endivida-

mento sem causa, e as conseqüências danosas que essa prática pode trazer 

para a vida social, familiar e econômica dos associados.  

N o mês de julho a promoção “Pague em dia & Ganhe prêmios”, instituída pela Sicoob Cooesa 

para incentivar e motivar seus associados a se manterem em dia com os seus compromissos 

financeiros com a Cooperativa, sorteou mais prêmios entre os cooperados adimplentes. Dessa vez, 

foi sorteada uma TV LCD de 32 polegadas, sendo ganhador o associado Geraldo Rocha Cavaleiro 

de Macedo Pereira Filho e 1 netbook HP que saiu para o cooperado Raimundo Rabelo dos Santos. 


