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A 
 Caderneta de Poupança Sicoob registrou no mês de agosto um novo 
recorde de captações. Na primeira semana do mês, a modalidade de 
investimento ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão, o que corresponde 

a um crescimento de 42% sobre o mesmo período em relação ao ano passa-
do, quando as captações somaram R$ 705,6 milhões.  
   Além das vantagens que a tornaram o produto de investimento mais popu-
lar do país, com a isenção da incidência de impostos e tarifas sobre os rendi-
mentos, a poupança no Sicoob é um instrumento de desenvolvimento local, 
tendo em vista que os recursos reunidos através das cooperativas de crédito 
do sistema, espalhadas por todo Brasil, são destinados para operações de 
crédito na própria região onde os recursos foram captados, o que não ocorre 
nas demais instituições financeiras. 
   Assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), os investimentos na 
Poupança Sicoob podem ser feitos por cooperados e não cooperados. Além 
dos benefícios diretos proporcionados pela aplicação local dos recursos sub-
sidiados, a Poupança Sicoob ainda oferece vantagens às cooperativas por 
meio de comissões sobre o volume de captações. Somente nos primeiros sete meses deste ano, as receitas das coope-
rativas foram incrementadas em um total de R$ 2,5 milhões em comissionamentos. 
   Um grande número de associados da Sicoob Cooesa, integrante do sistema, já optou pela aplicação de seus recursos 
na caderneta de poupança ofertada pela sua cooperativa. E cada vez um número maior de pais cooperados, abrem ca-
derneta de poupança kid do Sicoob, para garantir o futuro dos seus filhos.  Fonte: Bancoob 

N 
esse dia 31 de agosto o Comitê 

de Política Monetária deve anun-

ciar a nova taxa Selic. O agrava-

mento das perspectivas da economia 

mundial, deixando o cenário econômico 

mais nublado, tem servido de argumento 

aos especialistas ouvidos pela revista 

Valor deste mês, para apostar que o 

Banco Central deve interromper o ciclo 

de aperto monetário, afastando a possi-

bilidade da taxa Selic continuar subindo. 

   Preocupada em orientar seus associa-

dos, a Sicoob Cooesa tem reunido seu 

corpo técnico de colaboradores para 

analisar o cenário econômico mundial e 

a influência desse cenário no comportamento da inflação doméstica, 

que insiste em flutuar acima da meta de 4,5% ao ano. Entendemos ser 

importante essas análises para a tomada de decisões, tendo em vista a 

fragilidade da condição de assalariado da maioria dos nossos coopera-

dos que, por essa condição, ficam expostos ao canto dos “milagres fi-

nanceiros” ofertados de maneira disfarçada por instituições comprometi-

das exclusivamente com o lucro. 

   Manter nossos cooperados informados, e assumir posições concretas 

para orientá-los financeiramente, é parte da nossa missão institucional. 

Estamos atentos! 

C onselheiros e colaboradores intensificam 

a agenda de visitas aos órgãos públicos 

do Estado, para fazer palestras e prestar in-

formações detalhadas sobre a Sicoob Cooe-

sa e as vantagens de se integrar a um siste-

ma econômico baseado na solidariedade e 

ajuda mútua. Cada vez mais a Sicoob Cooe-

sa se consolida como a cooperativa dos Ser-

vidores públicos do Estado do Pará. 


