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C 
adastro com informações atualizadas, mais que uma exigência do Banco Cen-
tral é  uma garantia para os seus negócios com a cooperativa. Pensando nisso, 
a Sicoob Cooesa iniciou o processo de atualização do cadastro dos seus asso-

ciados, disponibilizando canais para facilitar esse trabalho e, acima de tudo, dar mais 
conforto aos cooperados, principalmente aos que não costumam ir com mais assidui-
dade à sede da Cooperativa ou ao Posto de Atendimento na ALEPA.. 
    Desse modo, além da página da internet, a Sicoob Cooesa designou a sua colabo-
radora estagiária, Tayanne Martins Costa (foto) para, no horário de 9h às 15h, de se-
gunda a sexta-feira, fazer contato via telefone com os cooperados, para confirmar os 
dados constantes do cadastro ou alterá-los de acordo com as informações dos associ-
ados. Após atualizar os dados, o único compromisso do cooperado é encaminhar à 
Cooperativa comprovantes de renda e de endereço. 
   A administração espera, com esse serviço, finalizar com rapidez o recadastramento 
dos seus associados, cumprindo a determinação do Banco Central e possibilitando 
mais agilidade na liberação de operações aos  cooperados. Assim, solicitamos a com-
preensão e atenção especial para o telefonema da nossa colaboradora, lembrando que 
a mesma, para sua segurança, não pergunta novos dados, apenas informa os dados já 
existentes e solicita confirmação dos mesmos.  

N 
o século XXI o termo “economia doméstica” vem ganhando 

destaque principalmente entre os trabalhadores assalaria-

dos que, motivados e incentivados pela propaganda maciça 

das promoções comerciais e das facilidades bancárias, mergulha-

ram em um nível de endividamento que parece não ter fim. Apesar 

desse destaque, o termo ainda é muito pouco aceito e  assimilado 

pela maioria dos assalariados que ainda não compreenderam que, 

seja com que nome for, o planejamento das despesas em relação 

direta com as receitas, mês a mês, é ponto fundamental para o e-

quilíbrio financeiro do trabalhador. 

    Há mais de 12 anos a Sicoob Cooesa disponibiliza em seu site (www.cooesa.coop.br), uma Cartilha de Crédito Cons-

ciente e uma Planilha de Controle Orçamentário, contendo orientações e dicas sobre economia doméstica e que poderi-

am ser acessados com mais frequência pelos coooperados. Por outro lado, a internet está repleta de site dedicados es-

pecificamente para orientações sobre planejamento da economia familiar, divulgando dicas simples e muitas vezes até 

óbvias, mas que podem contribuir com a mudança no comportamento econômico pessoal e familiar. 

   Como instituição financeira preocupada, também, com o social, a Sicoob Cooesa vai continuar insistindo na criação 

de instrumentos que promovam a reeducação financeira dos seus cooperados, na certeza de, assim, estar cumprindo 

com o seu papel histórico de transformar a sociedade através dos princípios da solidariedade e ajuda mútua.      

ALGUNS SITES PARA VOCÊ ACESSARALGUNS SITES PARA VOCÊ ACESSAR: www.manubia.com.br - Você pode se cadastrar 

gratuitamente nesse site que trata do controle financeiro pessoal de forma fácil, rápida e intuitiva. 

www.meubolsoemdia.com.br - O site fala sobre economia doméstica para controlar os gastos 

do casal e traz uma tabela com os gastos mais comuns da família brasileira, 

http://cenize.com/financas_pessoal - conceitua e explica alguns termos sobre controle financei-

ro e apresenta inúmeras planilhas para exemplificar os gastos mais comuns. 

http://portal.bonusweb.com.br -  Dá dicas sobre o controle financeiro pessoa e você pode se 

cadastrar gratuitamente para fazer consultas e receber informações. 

http://www.cooesa.coop.br

