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O 
 Sistema Sicoob  há alguns anos implantou o Fundo Garantidor (FGS), com o 
objetivo de garantir os depósitos à vista e a prazo dos associados das coope-
rativas singulares que, eventualmente, apresentem situação de desequilíbrio 

patrimonial e econômico-financeiro.Para oferecer aos associados a garantia prestada 
pelo FGS, as singulares interessadas são submetidas a rigoroso processo de avalia-
ção, o que ocorreu com a Sicoob Cooesa, que participa do FGS desde a sua im-
plantação, garantindo a cobertura  dos depósitos avista e a prazo dos associados, 
até o valor de R$ 70 mil, identificados por CPF ou CNPJ, dando aos seus cooperados 
a tranqüilidade e certeza de que suas economias estão em uma instituição que bus-
ca, de todas as formas e meios, ser responsável com a guarda do dinheiro dos traba-
lhadores assalariados.   
   Em relação ao assunto, está em discussão no Banco Central do Brasil, a constru-
ção do Fundo Garantidor Único do Cooperativismo de Crédito, que irá atender, princi-
palmente, as cooperativas de crédito que não são filiadas a qualquer dos sistemas cooperativista que atuam no nosso 
País, sendo conhecidas como cooperativas independentes.O site www.cooperativismodecredito.com.br divulga a vide-
oconferência realizada no último dia 13/08 pelo BC com integrantes de cooperativas centrais e singulares independen-
tes, onde os debates sobre o tema foram abertos pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro e Controle de 
Operações do Crédito Rural do BC, Sidney Marques. 
   O Banco Central disponibilizou o endereço governança.cooperativa@bcb.gov.br para que os interessados possam 
entrar em contato com o órgão regulador e enviar sugestões e perguntas. 

I 
nstituído pela ONU como o “Ano Internacional do Cooperati-

vismo”, 2012 tem abrigado inúmeros eventos que buscam 

massificar as cooperativas como a principal alternativa só-

cio-econômica para a construção de um mundo mais justo.  

   Na internet, as campanhas bem elaboradas mostram a força 

do cooperativismo na construção da sociedade do futuro, que 

já se faz presente na atuação das cooperativas dos mais dife-

rentes segmentos que, aos poucos, vão permitindo que as pes-

soas sejam donas do seu próprio destino.  

   Clique na figura ao lado, e veja o vídeo comemorativo do Ano 

Internacional do Cooperativismo. 

F 
alar em fazer economia para sair do vermelho é assunto sempre difícil para qualquer família. 

Fazer economia sugere, de imediato, privar-se de coisas que, mesmo supérfluas, são agradá-

veis de serem adquiridas, consumidas ou realizadas. Superar essa resistência é tarefa que 

envolve toda a família e, portanto, deve ser assunto debatido com muita clareza, transparência e deci-

são. Afinal, todos devem participar desse processo de construção de metas que objetivam, acima de 

tudo encontrar o ponto de equilíbrio financeiro que, no futuro, irá permitir a tranqüilidade e bem-estar 

de todos os membros da família. 

   No site da Sicoob Cooesa, você vai encontrar uma cartilha que, de forma simples e didática, abor-

da aspectos relevantes para que você organize as suas finanças e planeje o futuro da sua família. 
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