
 Edição Nº 115 de 9 a 15 de ABR de 2012 Edição Nº 115 de 9 a 15 de ABR de 2012  

O  sucesso de uma grande empresa passa, necessariamente, por uma 

equipe de colaboradores competentes e 

diferenciados. Em uma Cooperativa de 

Crédito não é diferente.  

   E, nesse particular, a Cooperativa dos 

Servidores Públicos Estaduais -  Sicoob 

Cooesa, está muito bem equipada, con-

tando com um Quadro de funcionários ca-

pacitados e permanentemente treinados 

para fazer a diferença no competitivo mun-

do dos negócios financeiros. 

   Sob a liderança da Gerente Andréa Almeida - que recentemente renovou com louvor a sua Certificação Profissional 

ANBIMA CPA-10 - os colaboradores foram peças fundamentais para a concretizar a incorporação da Cooperativa dos 

Servidores da Polícia Militar e, também, para o sucesso da realização da Assembléia Geral Ordinária que elegeu o novo 

Conselho de administração. Na foto de Nonato Batista, a equipe que faz a diferença no sucesso do Sicoob Cooesa.      

Pesquisa britânica aponta que, no mundo, existem mais membros cooperativis-

tas do que acionistas de sociedades de capital, como os bancos comerciais. 

Esses números se refletem no Brasil e, recentemente, o Portal do Cooperativis-

mo de Crédito (www.cooperativismodecredito.com.br) anunciou - baseando-se 

em dados do Banco Central de dez/2011 -  que as 1.330 cooperativas de crédi-

to brasileiras, quando somadas, já ocupam a 7ª posição entre as instituições 

financeiras de varejo do país, administrando 2,25% dos ativos totais. 

   Com  aproximadamente 5,7 milhões de brasileiros associados, as Cooperati-

vas de Crédito demonstram uma estrutura patrimonial mais alta do que a dos 

bancos comerciais, sendo que os R$16,7 bilhões de patrimônio líquido das co-

operativas representam 3,51% do patrimônio do Sistema Financeiro Nacional. 

   Participante ativo desse movimento em defesa do controle dos recursos fi-

nanceiros do cidadão pelo próprio cidadão, o Sicoob Cooesa vem fazendo a sua parte, procurando conscientizar os 

Servidores Públicos Civis e Militares do Estado, para a necessidade de fortalecer uma instituição financeira que lhe per-

tence e que, ao final do exercício, retorna o lucro para os donos da instituição.    


