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Agora,
o sonho do
carro próprio
vai virar
realidade

Cooperados já estão adquirindo carros próprios
pela linha de crédito da Coopsefes
to Nacional de
O servidor José Sérgio Antunes, do Departamen
primeiros cooperados
Infraestrutura de Transportes (DNIT), foi um dos
Cooperativa
a adquirir veículo próprio com a nova linha da
Coopsefes apoia eventos
sociais no Espírito Santo
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Mais crédito, mais
sonho realizado
Tem sido uma grande alegria ver os
cooperados adquirindo carros próprios por
meio da mais nova linha de crédito oferecida
pela Coopsefes. A satisfação estampada no rosto de cada um
deles tem, para todos nós, o sabor da vitória e da conquista.
É uma clara demonstração de que a Cooperativa atende não
só às necessidades, mas também realiza os sonhos dos seus
associados.
A linha de crédito tem movimentado a Coopsefes, com
cooperados interessados nas alternativas vantajosas e
diferenciadas para comprar os seus veículos. Esse fato revela
nossa sintonia com os anseios dos nossos sócios e também
o quanto estamos consolidados no mercado. O novo serviço,
que exige técnica, gestão e lastro financeiro, é a comprovação
da solidez, da sustentabilidade e da profissionalização da
Coopsefes.
Se hoje alcançamos essa posição é porque sempre
mantivemos uma postura ética, transparente e responsável
ao longo da nossa história. Como resultado, conquistamos
o respeito do mercado e a confiança dos associados, cujo
número cresce ano a ano. Graças a esse apoio dos cooperados
e à competência de nossos funcionários, estamos sempre
inovando sem perder o foco nos princípios cooperativistas: a
união, a cooperação, a participação e a solidariedade.
É a soma desses princípios que sustenta a nossa Cooperativa.
O nosso objetivo maior é compartilhar oportunidades e
benefícios de maneira equilibrada, empreendendo esforços
para sensibilizar cada vez mais pessoas para ingressar no
movimento cooperativista. Com união, fica mais fácil superar
obstáculos e realizar sonhos.
José Suzano de Almeida • Presidente da Coopsefes

Apoio a causas sociais |

A Coopsefes também
tem apoiado eventos de interesse social. O Projeto “Celebrando a
Vida”, desenvolvido pelo Cecon (Centro Capixaba de Oncologia)
e pelo Instituto Reabilitar, teve o apoio da Cooperativa para realizar um show beneficente com artistas capixabas no Teatro Carlos
Gomes, em Vitória, no mês de maio.
O objetivo do Projeto é desmistificar o câncer, doença vista de
forma estigmatizada pela sociedade. A iniciativa mostra que os
portadores dessa doença podem ter qualidade de vida, ajudando-as a enfrentar o tratamento preservando a autoestima.
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“Agradeço a todos da Coopsefes pelo bom atendimento que sempre tive. Destaco o Michel, a Keury e o Fabiano por me atenderem em momentos muito difíceis.
Muitas vezes, achava que os meus problemas não seriam resolvidos, mas eles sempre me davam a solução.
Também parabenizo a Diretoria por mais esse benefício
de financiar veículos. A entidade só prospera quando
tem pessoas honestas no comando. Parabéns!”
Georgina Rosa Silva
Aposentada

“Sugiro que seja avaliado o aumento do valor do
adiantamento do 13° salário.”
Luiz Claudio Rodrigues do Carmo
Ministério da Saúde

Resposta: A Cooperativa agradece a participação e informa
que está estudando o caso.

Sugestões e cartas podem ser entregues pessoalmente
na sede da Coopsefes ou enviadas para os e-mails:
coopsefes@coopsefes.com.br ou ouvidoria@
coopsefes.com.br.
O contato também pode ser feito pelo
telefone 0800-283-4843.
notícia

Nadadora conquista seis medalhas
de ouro em Interestadual de Inverno
A nadadora capixaba Juliana Santos, que conta com o
patrocínio da Coopsefes, mostra porque é uma revelação da
modalidade no Estado. Em julho, ela conquistou seis medalhas
de ouro e foi premiada com o troféu de atleta com melhor índice
técnico na categoria Juvenil II no Campeonato Interestadual de
Inverno de Categoria, promovido pela FAC (Federação Aquática
Capixaba). Quatro das medalhas de ouro, ela obteve nas provas
individuais: 50m Estilo Livre, 50m Costas, 50m Borboleta e 50m
Peito. As outras duas foram nas competições de revezamento
por equipe: 4X50m estilo Livre e 4x50m Medley.
Em junho, ela ficou entre as oito melhores nadadoras do país
na categoria Juvenil II Feminino no XX Campeonato Brasileiro
Juvenil de Natação de Inverno, disputado no Ceará. Esses
resultados são frutos dos treinamentos patrocinados pela
Coopsefes desde o início de 2011. Com o apoio financeiro
da Cooperativa, Juliana contratou um personal trainer e tem
melhorado cada vez mais o seu desempenho em provas
regionais e nacionais.

HISTÓRIA

Coopsefes: 10 anos de história e sucesso
Ela fez o primeiro contrato de empréstimo
Dando continuidade às comemorações do aniversário de 10 anos da Coopsefes, esse informativo traz uma entrevista
com a administradora Elizalde Bis Abbade, que participou ativamente da estruturação da entidade. Ela digitou o
primeiro contrato de empréstimo concedido pela Cooperativa, o que, em sua opinião, representa um marco. Elizalde foi
responsável pela organização das áreas administrativa, financeira e contábil, cuidando de toda a operacionalização até
a entidade se firmar no mercado.

Você chegou a participar da criação da Coopsefes. Para você, quais os fatos mais importantes na
Como foi essa participação e o que a levou a este estruturação da Cooperativa?
envolvimento com a Cooperativa?
Elizalde Bis Abbade • Sim, participei da Coopsefes desde o
início. Eu trabalhava na administração do Sindsep/ES (Sindicato dos
Servidores Públicos Federais do Espírito Santo), que foi o responsável
pelo movimento de criação da Cooperativa. Como funcionária do
Sindicato, ajudei também na Coopsefes, cuidando da organização
dos processos administrativos e burocráticos, além de ajudar na
filiação de cooperados. Logo quando a entidade foi criada, só
existia a diretoria. Não havia funcionários. Então, colaborei em
todos os setores, nas áreas administrativa, financeira e contábil,
fazendo contatos com o Banco Central, com a OCB (Organização
das Cooperativas do Brasil) e outras instituições.

Elizalde Bis Abbade • O trabalho em equipe entre os dirigentes,
cooperados e funcionários, que ajudaram a construir uma
Cooperativa forte, como ela se encontra atualmente. A mobilização e
a união foram muito importantes na estruturação da Coopsefes, que
sempre respeitou e sempre respeitará os princípios cooperativistas.

Você lembra de algum fato marcante na época?
Elizalde Bis Abbade • Um fato que marcou foi o primeiro
empréstimo concedido pela Coopsefes a um servidor da Marinha.
Nunca me esquecerei. Ainda não tínhamos o Syscoop, então, digitei
o contrato e emprestamos os recursos que ele necessitava. Ficamos
amigos, sempre me recordo desse episódio. Ali se concretizou o ideal
da Cooperativa, que era socorrer os servidores públicos federais em
dificuldades financeiras. Depois dele, vieram outros, confiando no
nosso trabalho e fazendo a Coopsefes crescer e ser o que é hoje.

Quais eram as maiores dificuldades da Cooperativa
no início?
Elizalde Bis Abbade • Não me lembro de dificuldades, mas sim
de muito trabalho. A Coopsefes foi uma criança bem-educada,
que cresceu saudável e com apoio de todos, conforme pode ser
comprovado em sua história. Hoje, ela está sólida. Valeu a pena
tanta dedicação: todos continuam trabalhando e cooperando em
prol dos objetivos comuns propostos.

Elizalde fala, com orgulho, da sua participação no movimento que criou a Coopsefes e
elogia o trabalho de equipe de dirigentes, cooperados e funcionários
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PRODUTOS

GENTE DE TALENTO

Produtos e serviços:
Empréstimo consignado:
• Taxa de juro: 2,5% ao mês. Prazo: até 36 vezes.
Antecipação de férias e antecipação
de gratificação natalina (13º salário):
Antecipa o valor das férias e/ou do 13º salário, que
será debitado em conta-corrente no dia do vencimento.
• Taxa de juro: 2,8% ao mês. Prazo: parcela única na data do vencimento.
Antecipação de restituição de Imposto de Renda:
Antecipa até 80% do valor a ser restituído do Imposto de Renda
pela Receita Federal.
• Para servidores que já recebem salários pela Coopsefes.
• Taxa de juro: 2,8% ao mês. Prazo: parcela única.
Adiantamento de salários:
Antecipa parte do salário dentro dos dez dias que antecedem o seu
recebimento, com desconto em conta-corrente no dia do vencimento.
• Para servidores que já recebem salários pela Coopsefes.
• Taxa de juro: 2,8% ao mês. Prazo: parcela única no dia do
vencimento.
Cheque especial:
Cheque especial para associado que recebe salário pela Coopsefes,
com tarifas e juros menores que os praticados pelo mercado.
• Taxa de juro: 4,9% ao mês. Prazo: até 12 meses.
Empréstimo pessoal:
Plano padrão de empréstimo para atender às diversas necessidades,
de forma rápida e sem burocracia.
• Taxa de juro: 2,8% ao mês. Prazo: até 16 parcelas.
Mais informações e orientações sobre os produtos e serviços podem ser obtidas
diretamente na sede da Coopsefes ou pelo telefone (27) 3132-4320.

SEJAM BEM-VINDOS: Antonio Marcos de Mello, Marisete dos Santos Pereira,
Robson Zandomenico, Lindinalva Maria Correa, Roldnei José Prudêncio, Zilmar
Damiano Dalmaso, Adilton Barros Nogueira, Heloisa Pires Zamprogno Gozzi, Celia
Alves dos Santos Loiola, Isaque Pereira dos Santos , Vínicius Bis Lima, Fátima Maria
de Oliveira, Maria José Esquerconi Barros, Adhemar José Gonçalves, Angela de Sousa
Loyola, Mariani Viganor da Silva, Vera Lúcia de Paula Campos, Alberta Moura dos
Santos, Janildes Inácio dos Santos, Edna Maria Rosa Bertoldi, Jose Rodrigues Dias
Filho, Welington Duarte Cypreste, João Corato Gabriel, Jacinta de Fátima Pereira,
Luiz Rogério Bicas, Diógenes Soderio Ferreira, Raphael Valente dos Passos, Willes
Saleme dos Passos, Luciana Moraes da Silva, Vanda Maria dos Santos Barboza, Ruth
Lea Souza de Oliveira, Davimar dos Santos, Florêncio Rojas, Iran de Resende Ferreira,
Angela Bety Sevolati Pereira, Elizabeth Duarte, Cláudia Batista de Deus, Kleone
Maria Barbosa Alves, Adalir Silva Leite, Rubem Moraes Nascimento, Wilson Carlos
Andrade, Ricardo Rodrigues, Ana Maria dos Santos Pego e Renato Baptista Gaudio.

René
Bourguignon
escreve
poemas
desde 1962

Cooperado escreve acrósticos
para homenagear as pessoas
Aos 81 anos, o cooperado aposentado René Bourguignon
Vidal se dedica a fazer acrósticos para homenagear amigos,
familiares e pessoas que admira. Ele tem mais de 530 poemas
nesse formato, todos escritos à mão num caderno que mantém
desde 1962, quando começou os primeiros registros.
Ele lembra que foi com um grupo de colegas do Ministério dos
Transportes para uma festa religiosa em Itapemirim, no Sul
capixaba. Lá, uma integrante do grupo recebeu um acróstico
de um desconhecido. René Vidal leu, gostou e decidiu fazer
outro para a mesma colega. Assim, ele iniciou sua incursão
pelos acrósticos, todos anotados e guardados no mesmo
caderno ao longo dos anos.
“Faço o poema, tiro uma cópia e entrego à pessoa”, explica. Até
Jesus Cristo e a Bíblia já foram homenageados. Recentemente,
René Vidal surpreendeu uma passageira que conheceu no ônibus
do Transcol. “Anotei o nome, fiz o poema e levei-o até o local de trabalho dela. As amigas gostaram, e eu fiz para elas também”, relata.
Os funcionários, diretores e a própria Coopsefes também
ganharam acrósticos:
C onquistar sempre, este é o importante esquema
O lhando o futuro, numa grande luta sem temor
O rdeiros, valentes, corretos, competentes neste sistema
P arabenizo a todos os funcionários com louvor
S ejam abençoados por Deus, Vitória é o lema
E nobrecem o Estado, valorizam sempre o cooperado
F azem do cotidiano o impossível, coisas de cinema
E sta repartição é um paraíso, repleto do bem e do amor
S e eu fosse mais inteligente, para vocês faria um poema.

Você sabia...
...que 2012 será o Ano Internacional do Cooperativismo
celebrado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e que,
até 2020, as cooperativas podem ser o modelo de negócio
de maior crescimento no mundo?
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O cooperado José Sérgio Antunes da Silva
exibe, orgulhoso, o veículo comprado
com a ajuda da nova linha
de crédito da Coopsefes

Cooperados já estão comprando carros
com linha de crédito da Coopsefes
A linha de crédito criada recentemente pela Coopsefes para compra
de veículos já atendeu aos primeiros pedidos de cooperados. Um
deles é José Sérgio Antunes da Silva, do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), de Cachoeiro de Itapemirim. Ele
conseguiu realizar o sonho do carro próprio utilizando empréstimos
da Cooperativa. Associado à Cooperativa há 10 anos, José Sérgio
adquiriu um Siena seminovo.
Outras solicitações de empréstimos estão sendo analisadas pela
Cooperativa. Segundo a gerente Keury Souza Duarte Penna, a nova

“

linha de crédito está movimentando a Coopsefes, com o interesse
dos cooperados em obter informações sobre como funciona o
serviço e suas vantagens.
A linha de crédito especial para veículos faz parte de uma política da
Coopsefes de diversificação e ampliação de seus serviços, visando
atender às necessidades dos associados. Antes de implantá-la, foram
feitos estudos de viabilidade e de demanda, que fundamentaram os
critérios e as regras para as operações. O novo serviço comprova a
competência e a solidez da Cooperativa.

Nota Mil
As principais vantagens dessa linha de crédito da Coopsefes são
os juros menores, pouca burocracia e agilidade na liberação dos
recursos para comprar o carro. No mercado financeiro tradicional,
seria bem mais complicado. Dou nota mil para a Cooperativa.
O atendimento foi excelente e rápido, com orientações que me
proporcionaram toda a segurança e a certeza de estar fazendo
um bom negócio. Recomendo aos colegas que procurem a
Coopsefes para financiar a compra de carros. Eles certamente
serão privilegiados como eu fui.”
José Sérgio Antunes da Silva
Cooperado do DNIT (Cachoeiro de Itapemirim)
A Cooperativa criou material específico para divulgar a nova linha

NOVA LINHA

Vantagens e regras:
A nova linha de crédito da Coopsefes financia a compra de carros
novos ou seminovos de qualquer marca, com as melhores taxas do
mercado e sem burocracia. O cooperado negocia as condições mais
favoráveis para a compra do veículo.
Juros a taxa é variável em função do prazo da operação e da
avaliação do crédito do cooperado;
Prazo para pagamento facilitado para pagamento em até 60
meses;
Valor do crédito de acordo com o valor líquido da remuneração
mensal do cooperado e com o valor total do bem, podendo cobrir
até 100%;
Desconto o cooperado negocia o valor do veículo à vista, podendo
obter um desconto na compra;
Atendimento o atendimento é personalizado;
O crédito está sujeito à análise e à aprovação pela Coopsefes, bem
como as demais condições do produto.

Pré-requisitos e/ou documentos necessários:
• Autorização de débito programado com banco conveniado, já
cadastrada na agência de recebimento dos proventos;
• Estar em dia com as obrigações na Coopsefes;
• Portar contracheque referente ao mês anterior ao envio da folha,
comprovando a margem disponível para desconto em folha e para
carimbo atestando a utilização da margem. Em caso de dúvida
referente ao valor constante em contracheque, deverá ser solicitado
ao associado comprovante junto à unidade pagadora que ateste a
margem em folha;
• Envio do valor da parcela já aprovado ou aceito pelo sistema de
descontos em folha de pagamento (Consist).

Coopsefes registra crescimento de associados
A Coopsefes vem registrando um crescimento no número de
associados. Entre janeiro e início de agosto deste ano, foram 62
novos sócios. Esse número é maior que o verificado no primeiro
semestre de 2010, com 56 filiações.
Esse interesse crescente é resultado das vantagens oferecidas
pela Cooperativa aos servidores públicos federais no Estado,
assim como a sua consolidação no mercado capixaba como
uma instituição respeitada, ética e competente.
A Cooperativa também tem contado com o apoio dos próprios
associados em um trabalho de aproximação com os servidores
públicos. No dia 13 de julho, o cooperado Max Mauro dos
Santos Coelho ajudou a divulgar a Cooperativa na Funasa de

Celina Queila (à esquerda) com a equipe da Coopsefes
na festa julina do Ministério da Fazenda

Vila Velha, onde ele organizou uma reunião com os colegas e
abriu espaço para a apresentação dos serviços e vantagens de
se filiar à entidade.
Já no dia 22 de julho, a Coopsefes apoiou a festa julina dos
funcionários do Ministério da Fazenda e aproveitou a ocasião
para também divulgar a Cooperativa aos participantes do evento.

