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Cooperativa já soma
705 associados
O crescimento e a consolidação da Coopsefes foram destacados pelo presidente
José Suzano de Almeida,
da entidade, José Suzano de Alpresidente da Coopsefes,
meida, durante o sorteio de prêfez um balanço dos
mios para os cooperados. Em aperesultados das atividades
nas três anos de existência, a Cooperativa já conta com 705 cooperados e uma sede nova
inaugurada recentemente.
Esse crescimento é resultado de um trabalho de fortalecimento da Coopsefes, buscando a qualidade dos serviços oferecidos aos associados. A diretoria também priorizou a inserção da Cooperativa junto aos servidores públicos federais com a divulgação das vantagens e dos princípios cooperativistas.
Por ser um banco cooperativo, a Coopsefes apresenta diferenciais nos serviços prestados, oferecendo
facilidades não encontradas na rede bancária comum.
Para continuar crescendo com segurança, destaca Suzano, “são fundamentais a correção do capital do cooperado, manter reduzidas as despesas e fazer crescer
ainda mais as receitas para ampliar e melhorar os serviços prestados”.

Evolução do número de
cooperados da Coopsefes

Produtos e serviços
A Coopsefes oferece aos seus
associados produtos e serviços semelhantes aos das instituições bancárias comerciais. São eles:
• Concessão de empréstimos em
condições especiais.
• Melhores taxas de juros do mercado.
• Abertura e movimentação de contas bancárias.
• Fornecimento de talões de cheques.
• Recebimento de contas: Escelsa,
Telemar, Embratel, Cesan, Telefônica, Fichas de compensação.
• Fundos de aplicação com rendimentos maiores do que os praticados pelos bancos.

Quem pode
se associar
Todos os servidores
públicos federais que
concordem com o Estatuto.
Assim como os pais, o
cônjuge, o(a) companheiro(a),
os pensionistas, os filhos com
idade entre 16 e 21 anos e os
demais dependentes legais
do associado, porém sem
direito ao exercício de
cargos eletivos, e as
pessoas jurídicas sem fins
lucrativos ligadas ao Serviço
Público Federal.

Demonstrativo de sobras
Ano

Sobras

• Recebimento de salário.

2000

R$

• Conta corrente isenta
de tarifas.

2001

R$ 25.903,52

2002

R$ 45.230,12

47,10

Os diretores-fundadores João Croesy e Dealci Ferreira:
trabalho em equipe para o crescimento da Cooperativa

Transforme tudo o que você sempre quis em realidade. O controle da sua vida está em suas mãos. Junte-se a nós! Seja um associado da Coopsefes.

Seis cooperados foram premiados no sorteio de final de
ano promovido pela Coopsefes, no Praia Tênis Clube, em
Vitória. Além de premiar os cooperados que estão em dia
com o pagamento das capitalizações e prestações de empréstimos, o sorteio teve o objetivo de incentivar outros servidores públicos federais a se filiarem à Cooperativa.
Se você ainda não é nosso cooperado, entre em contato com a equipe da Coopsefes. Você passará a contar
com as vantagens e benefícios oferecidos pela Cooperativa e também concorrerá a prêmios em novas promoções.
Ligue para (27) 3132-4320 ou nos faça uma visita na sede
da Coopsefes.
Na foto ao lado, a equipe da Cooperativa, durante a entrega da moto CG 125. Da esquerda para a direita: Ricardo
Nunes; o ganhador do prêmio, Clemir Fraga do Nascimento;
José Suzano de Almeida; e Ricardo Vassoler.

Incentivo

Iniciativa

Surpresa
“A Coopsefes sempre presta um
atendimento excelente a todos os
seus cooperados. E ainda distribui
prêmios no final do ano. Fiquei
radiante em ter ganho o forno
microondas. Com isso, o forno que
eu tinha em casa dei de presente
para um sobrinho. Ele ficou super
feliz.”
MARIA DA GLÓRIA
MADUREIRA

“Sou associado da Coopsefes há
dois anos, e a iniciativa de premiar
os afiliados que estão em dia com
as prestações foi maravilhosa. É a
primeira vez que sou sorteado em
um prêmio desse tipo. Estou muito
contente com o
presente.”
I SAÍAS DANTAS EUFRÁZIO

CLEMIR FRAGA DO NASCIMENTO

Utilidade

Agradecimento

OVÍDIO MORAES DE ALMEIDA

“Estou felicíssima pelo prêmio, principalmente por nunca
ter sido sorteada em nada. Não é todo dia que se
ganha uma televisão. O prêmio vai ser muito útil para
mim, já que vou passar um tempo no Rio de Janeiro
para fazer mestrado e precisava de uma TV para minha
nova casa. Quero parabenizar a Coopsefes pelo
serviço que presta a todos os seus associados.”

GANHOU UMA
TV 29’’

Idéia
“Faço parte da Cooperativa há um ano, e achei a
idéia do sorteio muito boa. Já estou fazendo uso do
multiprocessador em minha casa.”
A DEMIR FERREIRA DA SILVA

JUSSARA COLEN RIEVERES

GANHOU UMA
MOTO HONDA
CG-125

“Agradeço à Cooperativa pela TV,
pois o prêmio agradou toda família.
Aproveito a oportunidade para
desejar a todos os associados e
funcionários da Coopsefes muito
sucesso em 2003.”

GANHOU UMA
BICICLETA H UNTER
ARO 26

GANHOU UM
FORNO MICROONDAS

“Estou surpreso e ao mesmo tempo
feliz de ter sido premiado,
principalmente no final de ano. Foi um
ótimo presente. Espero que a
Cooperativa continue realizando esse
tipo de sorteio, porque incentiva
outros servidores a se associarem.”

GANHOU UM
MULTIPROCESSADOR

GANHOU UMA
TV 29’’

União para continuar crescendo
Mauro
Carvalho,
diretor da
Coopsefes

“A Coopsefes é uma vitória dos servidores públicos federais no Espírito Santo e
seu crescimento depende exclusivamente
de a categoria continuar acreditando no pro-

jeto e na sua diretoria. E cada um dos 705
cooperados pode contribuir para isso. Basta divulgar para seus colegas as vantagens
de ser um associado da Coopsefes.”
Jornal da Coopsefes
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Cooperados recebem prêmios

