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O 
 primeiro e mais importante elemento de uma cooperativa é o seu 

quadro de cooperados. O caráter democrático da tomada de deci-
sões em uma instituição cooperativista está baseado na premissa 

“um indivíduo um voto”, independentemente da sua condição financeira, 

cor, credo, militância política, formação acadêmica ou qualquer outra for-
ma de discriminação inventada pela sociedade para segregar o cidadão.  
   Para as cooperativas de crédito, nesse cenário, assume importância 
fundamental a not ícia veiculada na rede mundial de computadores pelo 

site www.cooperativismodecredito.com.br, informando que, “apesar de 
termos recém encerrado o ano de 2011 já é possível afirmar que o 
Brasil já conta com mais de 5,6 milhões de brasileiros associados a 

uma das 1.330 cooperativas de crédito do país.” Isso representa um 
crescimento de cerca de 10% em relação a dezembro de 2010, segundo 
dados divulgados pela Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.  

   Desse total de 5,6 milhões, os Sistemas Sicredi e Sicoob abrigam pouco 
mais de 2 milhões de associados cada. Os Sistemas Cecred, Confesol e 
Unicred, juntos aproximam-se de 800 mil associados. A pujança desses números confirmam o avanço do Sistema Coo-

perativista de Crédito no Brasil, oportunizando a inclusão de um número cada vez maior de cidadãos, do meio rural e dos 
centros urbanos, em um movimento sócio-econômico baseado na solidariedade e ajuda mútuo, onde o indivíduo é infini-
tamente mais importante que o lucro, além de ser o próprio administrador dos seus recursos financeiros.  

   A Sicoob Cooesa se orgulha de participar dessa estatística, contribuindo com o seu quadro de cerca de 1500 Coope-
rados ao qual, a cada dia, vem se juntar mais servidores públicos que despertam para a importância de se libertarem das 
amarras de um capitalismo, onde o valor de cada um é representado tão somente pelo que cada um tem de saldo no 

contracheque, ao final de cada mês. 

A promoção “Pague em dia suas contas e concorra a prêmios”, promovida 

pela Sicoob Cooesa durante todo o ano de 2011, realizou seu último sorteio 

premiando mais dois cooperados: REINALDO SANTANA PAES DA COSTA 

(na foto recebendo seu aparelho de TV de LCD das mãos do colaborador Cló-

vis) e ORÊNCIO COUTINHO JUNIOR, sorteado com um NetBook.  

   A promoção foi bem aceita pelo quadro de cooperados, o que provocou a 

queda do índice de inadimplência da Cooperativa que, por todo o ano, se man-

teve bem abaixo do limite estabelecido pelas normas de controle do Banco 

Central e contribuiu para que a Sicoob Cooesa se mantenha enquadrada co-

mo instituição de Baixo Risco a Longo Prazo. A Diretoria já estuda a possibili-

dade de manter a promoção no ano de 2012.  

 O Banco Central anunciou o quarto corte consecutivo da taxa básica de juros 

(Selic), em queda desde agosto de 2011, a que agora passa a ser 10,5% ao 

ano, com possibilidade de mais queda nos próximos meses. A medida visa 

reduzir os efeitos da crise internacional no País, mas, por outro lado, reduz o 

custo do crédito, impulsionando o consumo e alimentando a inflação.  

   O momento é de cautela e expectativa em torno da crise que se desenrola 

principalmente na Europa. A Sicoob Cooesa tem acompanhado atentamente 

o cenário financeiro, preocupada em orientar corretamente seus cooperados.  


