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Inauguração da sede marca
nova fase para a Cooperativa

Os diretores da Coopsefes posaram para a foto ao
lado da placa comemorativa à inauguração

Suzano, presidente da Cooperativa, fez um
discurso emocionado no evento

C

om o objetivo de oferecer melhor atendimento e conforto aos
cooperados, a Coopsefes –
Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal do Espírito Santo inaugurou sua nova sede em novembro, numa solenidade que reuniu associados, diretoria e representantes de
outras cooperativas. A inauguração foi
marcada por um café da manhã oferecido aos convidados e discursos ressaltando a importância das novas instalações para a Coopsefes e o cooperativismo capixaba.
Moderna, a nova sede abre uma
nova fase para a Coopsefes, que pretenJornal da Coopsefes

Desde o dia 11 de novembro a Coopsefes
funciona na rua Gama Rosa, 76 (prédio do
antigo Bar Britz), no Centro de Vitória

de trabalhar pela ampliação do número
de afiliados e diversificação dos serviços,
beneficiando os cooperados. Entre as
propostas para esta nova etapa estão a
implantação de seguros para automóveis
e seguros de vida com preços mais competitivos, além da celebração de convênios com distribuidoras de medicamentos visando descontos especiais.
Instalada na rua Gama Rosa, 76,
Centro de Vitória, a nova sede funciona no antigo Bar Britz. Por ser uma
construção de décadas, o prédio precisou de reformas. Boa parte das características arquitetônicas do imóvel
foi mantida, o que tem sido motivo de
elogios de moradores e arquitetos.

Que o Natal e o Ano Novo
fortaleçam o espírito de
cooperação, união e
entusiasmo para vencermos
os desafios que estão por vir.
Feliz Natal e um Ano Novo
repleto de alegria e sucesso!
Diretoria da Coopsefes
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E d i t o r i a l
O atendimento dos cooperados
é feito de segunda a sexta,
das 10 às 16 horas.

2002: um
ano de vitórias
Além do Natal e do Reveillon, temos
um motivo a mais para comemorar neste final de ano: os resultados alcançados pela nossa Cooperativa ao longo de
2002. Este foi um ano decisivo para a
consolidação e fortalecimento da
Coopsefes, que irá completar três anos
em janeiro e se configura como uma conquista de todos os servidores públicos
federais.
Vamos fazer três anos de existência e de sucesso. Nesta trajetória, 2002
foi importante pelos projetos concretizados, a começar pelo crescimento no número de filiados em 20%. Hoje, podemos
nos considerar uma cooperativa forte,
reunindo 700 cooperados e buscando
novas adesões.
Também concretizamos uma meta
imprescindível para a nossa proposta de
melhor atender aos associados: a inauguração da nova sede da Coopsefes. Ela
é resultado de um trabalho árduo, que
veio reforçar ainda mais os princípios do
cooperativismo: com a união e a cooperação, fica mais fácil vencer os desafios
e alcançar nossos objetivos. O resultado do nosso trabalho também chega ao
bolso dos afiliados que, neste final de
ano, terão acrescidos em sua conta de
capital uma fatia pelo rateio das sobras
financeiras registradas no balanço de fechamento de 2002.
O ano está encerrando e nossa
equipe já trabalha focada em 2003, na
elaboração de um plano de ações para
maior inserção da Cooperativa junto aos
servidores e órgãos públicos federais
no Espírito Santo, com destaque para
os benefícios e as vantagens de ser um
cooperado. O desafio é elevar a Coopsefes à condição de uma cooperativa
de médio porte, oferecendo serviços
nos mesmos níveis dos bancos e com
mais qualidade.
Tudo isso é conseqüência de um
trabalho sério realizado pela entidade,
mostrando que o ideal cooperativista
pode ser alcançado
por meio de uma atuação pautada na ética, na transparência e
na participação. Todos
só têm a ganhar com
o cooperativismo.
José Suzano de Almeida
Presidente da Coopsefes

Seja um cooperado e
utilize nossos serviços
Com mais de 700 cooperados, a Coopsefes desenvolve diversas
atividades para facilitar o dia-a-dia do seu afiliado e fortalecer a categoria
dos servidores públicos federais. Com agilidade e eficiência, oferece
serviços bancários, empréstimos, pagamentos de contas e outros.

Confira os principais serviços prestados pela Coopsefes
EMPRÉSTIMOS com as melhores taxas de
juros do mercado

CONTA-CORRENTE com talões de cheque
APLICAÇÕES Coopesefes (Depósito a prazo - DAP Invest) - As taxas de remuneração são acima das praticadas por outras instituições bancárias ou aplicações remuneradas de acordo com o CDI Certificado de Depósito Interbancário
PAGAMENTO DE CONTAS - Os afiliados e a comunidade em geral
podem pagar contas de água, luz, telefone, Embratel, Telefônica e
fichas de compensação

DIRETORIA EXECUTIVA
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Coopsefes: 3 anos de sucesso
Cooperados, representantes de entidades co-irmãs e autoridades falam
da importância da Coopsefes, que completa três anos de sucesso em janeiro.

Apoio ao servidor

Crescimento

“Sou aposentado e optei pela
minha afiliação porque acredito na
união como única forma de atingirmos
os nossos objetivos. Tive um problema
com o Fundo de Garantia, e a
Cooperativa me apoiou muito. O que
mais gosto na Coopsefes é a atenção
com a qual somos recebidos. Com o
novo governo, as cooperativas e os
sindicatos devem se unir para buscar o
desenvolvimento da classe.”

“A cooperativa é uma verdadeira
família. Sempre que fico apertada, recorro
à Coopsefes. Lá não existe tanta
burocracia como em outros lugares. Com
rapidez e facilidade, consigo um
empréstimo. Outra vantagem é que os
afiliados podem contar com a Cooperativa
sempre que precisam de um auxílio em
questões judiciais. Estou torcendo para que
a nossa Cooperativa cresça. Assim, todos
nós servidores sairemos ganhando.”

Jayr Moyses Nunes Vieira
Aposentado - Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Dayse de Oliveira Fernandes
Aposentada  Ministério de Minas e Energia

Lição

“

Fiquei muito satisfeita com o que vi
na inauguração da nova sede da
Coopsefes. Percebi durante a solenidade um resumo de tudo que eu
acredito ser o ideal em uma Cooperativa: informalidade, humildade e envolvimento de todos os cooperados.
Fica a lição de que, apesar de toda
a crise que assola as cooperativas
em geral, ainda vale a pena lutar. Foi
maravilhoso ver uma cooperativa,
que sem nenhum tipo de ajuda, está
correndo atrás do desenvolvimento.
REGINA CÉLIA
NETO DE OLIVEIRA
Diretora da Oces
Organização das
Cooperativas do
Espírito Santo

Ideal cooperativista
“Hoje, em qualquer atividade, o ideal é trabalhar de forma cooperativa. A minha afiliação à Coopsefes tem como
objetivo maior a disseminação do ideal cooperativista para
que ele se torne uma prática em todos os setores. A Coopsefes ainda está em construção. Apesar de algumas experiências que deixaram um rastro sombrio no cooperativismo capixaba, todos os cooperados estão integrados na busca de melhorias para o funcionalismo público ou outras classes.”
Donário Sílvio Pavan
Técnico - Fundacentro

Segurança

Governo Lula

“O motivo que me levou a ser
um cooperado foi a segurança dada
pela Coopsefes na hora de aplicar e
esperar um bom rendimento para o
meu dinheiro. A grande diferença
entre a Cooperativa e as
poupanças convencionais é que
aqui eu posso retirar o dinheiro
quando quiser fazer algum
investimento. Fui um verdadeiro
homem propaganda da entidade no
meu local de trabalho, a Funasa. O
número de funcionários associados
cresceu de cinco para 50. Hoje, o
número deve ser ainda maior.”

“As cooperativas de crédito mútuo
funcionam como um instrumento de
complemento ao sistema oficial e a
Coopsefes dá uma importante
contribuição nesse sentido. Faço parte
na Câmara da Frente Parlamentar do
Cooperativismo e ficamos felizes com as
perspectivas futuras, pois o Governo
Lula pretende regulamentar o artigo 192
da Constituição Federal, que coloca as
cooperativas como
parte integrante do
Sistema financeiro
nacional.”

Germano Padovani
Funcionário da Funasa - Fundação
Nacional da Saúde

Jornal da Coopsefes

”

Organização

“

Uma Cooperativa para o funcionalismo público é importantíssimo, pois a
categoria sofre dificuldades específicas. Também nas reivindicações por
direitos da classe, os servidores necessitam de uma entidade organizada que os represente e obtenha bons
resultados. A nova sede da Coopsefes foi um passo fundamental para o
cooperativismo no Estado, mostrando
que as entidades estão se organizando cada vez mais. É uma oportunidade para a sociedade capixaba conhecer a força das boas cooperativas existentes no Espírito Santo.

”

LAERTE NICOLAU ARONI
Presidente da Coopfisco

João Coser
Deputado
Federal (PT)
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Cooperados participam de
sorteio de prêmios no dia 20
Um grande sorteio de prêmios será promovido, no dia 20 de dezembro, pela Coopsefes. Todos os cooperados que estiverem rigorosamente
em dia com o pagamento das capitalizações e
prestações de empréstimos até o dia 19 de dezembro, véspera do evento, irão concorrer a prêmios que vão de um multiprocessador a uma moto
Honda CG 125.
O sorteio de prêmios será a partir das 19
horas, no Praia Tênis Clube, localizado na avenida Desembargador Santos Neves, 871, próximo ao Boulevard da Praia, na Praia do Canto,

em Vitória. Os prêmios estão expostos na nova
sede da Cooperativa, na rua Gama Rosa, número 76 (prédio do antigo Bar Britz), no Centro
de Vitória. Quem desejar participar do evento
deve retirar seu convite na Coopsefes até o dia
19 de dezembro.
Os servidores públicos
federais que ainda não são
afiliados poderão fazer sua
adesão à Cooperativa e
concorrer aos prêmios. Para
isso, basta se afiliar até o dia
19 de dezembro.

Os prêmios do sorteio estão
expostos na sede da Cooperativa

NO SORTEIO, VOCÊ VAI CONCORRER:
1° Prêmio

1 moto Honda CG-125

2° Prêmio

1 TV 29" com controle remoto

3° Prêmio

1 TV 20" com controle remoto

4° Prêmio

1 forno microondas

5° Prêmio

1 multiprocessador

6° Prêmio

1 bicicleta Hunter Aro 26

