
    Edição Nº 84 Edição Nº 84 --    05 a 11 de SET de 201105 a 11 de SET de 2011  

Dúvidas? Reclamações? Sugestões? Dúvidas? Reclamações? Sugestões?   
■ Central de Atendimento Sicoob - Atendimento todos 

os dias da semana, das 7 às 22 horas - 0800-642-0000 

■ Central de Atendimento Cartões Sicoob - Dúvidas, 

roubo ou perda de cartões. Atendimento 24 horas, todos os dias 

da semana - 0800-702-0756 

■ Ouvidoria Sicoob - Reclamações, elogios e sugestões. 

Acesso 24 horas no site www.sicoob.com.br  

■ 0800-725-0996 (Atendimento nos dias úteis, das 8 às 20 h) 

C onfirmando as análises de especialista da área 
econômica, conforme foi abordado na última 

edição deste Boletim Eletrônico, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) do Banco Central anunciou 
no último dia 31 de agosto a redução da taxa básica 
de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual, que pas-
sou de 12,5% ao ano para 12% ao ano. Em nota 
distribuída após a reunião, o Copom justificou a re-
dução informando que, após reavaliar o cenário in-
ternacional, “considera que houve substancial dete-
rioração na crise econômica, consubstanciada, por 
exemplo, em reduções generalizadas e de grande 
magnitude nas projeções de crescimento para os 
principais blocos econômicos”. Para alguns econo-
mistas, a decisão de reduzir a taxa Selic foi prema-
tura. 
   De todo modo, ao lado de fazer o lançamento de 
novos produtos, a Sicoob Cooesa vai avaliar o 
comportamento do mercado após esta redução e, 
até o final de setembro, irá definir novas medidas e 
estratégias para reduzir os custos dos juros, princi-
palmente nas transações com os associados adim-
plentes com a cooperativa.  
   Enquanto isso, o melhor mesmo é nossos associ-
ados se manterem alertas e atentos às promessas 
de soluções fáceis para seus problemas financei-
ros.Procure sempre a sua Cooperativa.  

O 
 Sicoob, maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil com 1,9 milhão de associados, 584 cooperativas 

singulares, 15 cooperativas centrais e uma Confederação, completa 15 anos juntamente com o Bancoob, braço 

financeiro do Sicoob, e o Sisbr, rede que interliga todas as cooperativas do Sistema no País. Para celebrar o 15º 

ano do Sicoob, e pensar sobre o futuro, foi elaborado um grande encontro, em Brasília, no dia 22 de setembro, no Centro 

de Eventos e Convenções Brasil 21, reunindo as lideranças do Sistema de todo o Brasil.  

   Na programação do 2º Pense Sicoob, o painel “Construindo os próximos 15 anos”, que terá a mediação do jornalista 

Paulo Henrique Amorim, os líderes cooperativistas terão a oportunidade de fazer uma avaliação sobre o desempenho do 

Sistema e, a partir daí, traçar as metas e definir as estratégias objetivando a consolidação e fortalecimento do Sicoob 

nas próximas décadas. Esse importante painel terá como debatedores o economista e ex-Presidente do Banco Central 

Gustavo Franco e o Jornalista Luis Nassif. Integrante do Sistema. A Sicoob Cooesa estará presente no evento.  


