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M al fechou o ano de 2011 e os primeiros números anunciados de-
monstram com clareza o avanço do cooperativismo de crédito em 

todas as regiões do Brasil. O site do Portal do Cooperativismo de Crédito 
(www.cooperativismodecredito.com.br) anuncia que “os depósitos do 
setor cooperativista de crédito no Brasil alcançaram a marca de 
R$42 bilhões em volume de depósitos no final de 2011”. Isso significa 
que o crescimento registrado pelo segmento é 28% maior em compara-
ção com o mesmo período de 2010.  
   O cooperativismo de crédito já atua em 46% dos municípios brasileiros, 
possuindo 4,7 mil pontos de atendimento. Isso demonstra que, além dos 
produtos e serviços do setor estar chegando a um número cada vez mai-
or de pessoas, o segmento tem participação fundamental no desenvolvi-
mento socioeconômico do Brasil, na medida em que os recursos arreca-
dados dos sócios cooperados de uma determinada região, são aplicados no progresso da própria região. 
   O resultado positivo dos primeiros números anunciados, apontam que o cooperativismo de crédito brasileiro está no 
rumo certo e, que, em pouco tempo, estará em condições de fazer frente aos bancos comerciais, contribuindo para dar 
mais dignidade e respeito aos habitantes da zona rural e dos centros urbanos.  
   Em nosso Estado não é diferente. Mesmo não acompanhando a velocidade com que o segmento cresce no sul e su-
deste do País, a região norte tem dado exemplos de tenacidade e resistência na divulgação do pensamento cooperati-
vista, chegando a implantar a primeira cooperativa de crédito do Estado do Amapá.   
   Na próxima edição, o Boletim Eletrônico irá mostrar os números da Sicoob Cooesa em 2011, e você vai poder 
constatar que a cooperativa dos servidores públicos civis e militares do Estado do Pará, segue avançando e acompa-
nhando os passos do crescimento do setor em todo o Brasil.  

A  Sicoob Cooesa já está disponibilizando, com suces-

so, o Plano de Previdência Complementar do coopera-

tivismo brasileiro, o Sicoob Previ, elaborado para atender 

às suas necessidades de segurança financeira, diante das 

constantes mudanças das regras da previdência oficial.   

   A Fundação Sicoob Previ é uma entidade fechada de pre-

vidência complementar, também chamada de fundo de pen-

são pelo mercado, que foi criada para atender às demandas 

das cooperativas de crédito. Para conquistar uma aposenta-

doria digna, o segredo é guardar dinheiro e investir cada 

centavo. O projeto é de longo prazo e tem o objetivo de for-

mar uma reserva, com menos sacrifício. 

   Além de garantir a realização dos seus sonhos no futuro, 

você ainda conta com benefícios por morte e invalidez que 

trazem mais segurança para você e sua família no caso de 

alguma eventualidade. 

   O Sicoob Previ pode ser feito a partir dos 16 anos de ida-

de, oferece isenção fiscal de até 12% da sua renda tributá-

vel e a aposentadoria programada, ou seja, você decide 

quanto quer pagar e a partir de quando quer começar a re-

ceber.  

   Procure a sua cooperativa para mais informações ou a-

cesse  http://www.cooesa.coop.br/ver_servicos.php?id=20. 

http://www.cooesa.coop.br/ver_servicos.php?id=20

