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Um ano de mais desafios
Este ano de 2012 tem um significado especial para nós.
Trata-se do Ano Internacional do Cooperativismo, por
decretação da Organização das Nações Unidas (ONU), em
um claro reconhecimento da extensão planetária desse
movimento que, ao longo do tempo, mostrou-se eficaz
como opção de desenvolvimento justo, equilibrado e capaz
de reduzir as diferenças econômicas entre pessoas, povos,
regiões e países.
Aqui, neste informativo da Coopsefes, apresentamos o
que o cooperativismo tem feito pelo mundo e as nossas
expectativas com este Ano Internacional. Queremos
que ele traga resultados que representem o futuro do
cooperativismo, criando bases sólidas para que esse
segmento se fortaleça e cumpra ainda mais o seu papel
social já demonstrado historicamente.
Também aproveitamos esta publicação para mostrar mais
uma de nossas ações para o crescimento e fortalecimento
da Coopsefes, que, em 11 anos, tem sido uma alternativa
para assistir e atender às necessidades dos servidores
públicos federais cooperados. Lançamos mais uma etapa
da Campanha “Faça parte dessa família”, já conhecida
entre nós por mobilizar os associados a convidarem seus
colegas para também serem cooperados. Dessa forma,
estimulamos a participação e aumentamos o nosso quadro
social, criando mais possibilidade de diversificar os serviços
para melhor responder aos desejos e sugestões dos
cooperados.
Falar em participação é falar da nossa Assembleia Geral,
outra instância de deliberação que será realizada no dia
30 de março e devidamente divulgada neste informativo.
Num exercício de transparência, a Assembleia é um espaço
aberto e democrático, onde apresentamos os resultados da
Coopsefes no ano anterior e traçamos novos rumos para
2012. Para isso, reiteramos aqui o convite aos cooperados.
É importante marcar
presença. Cooperativismo
é feito por todos e para
todos. Juntos e unidos,
superamos os desafios
e alcançamos os nossos
objetivos. Não deixem de
participar!

José Suzano de Almeida
Diretor-presidente da Coopsefes
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“Sugiro que a Coopsefes expanda seus serviços para o
Rio de Janeiro, onde existem muitos servidores da Funasa, Ministério da Saúde, IBGE, IBAMA, INSS, Colégio
Pedro II e outros.”
Arthur Lúcio Estevão da Silva
Cooperado - Ministério da Saúde

Resposta: Agradecemos a participação do cooperado, que torce pelo crescimento da Cooperativa. Com o apoio dos cooperados, temos condições de crescer e realizar sonhos.

“Gostaria que a Cooperativa oferecesse empréstimo
para financiamento de casa própria.”
Lorena Ribeiro
Pensionista do Incra

Resposta: Agradecemos a sugestão e a participação da associada, que também deseja a ampliação dos nossos serviços.
A Coopsefes ainda não trabalha com linha de financiamento
de imóveis, mas pode oferecer alternativas. Sendo possível a
liberação de um valor pelas linhas disponíveis e pela política de
empréstimo vigente, a Cooperativa pode realizar o empréstimo
a fim de atender ao pedido.

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.

REGISTRO

Coopsefes começa liberação
do 13º salário e do IR
Na segunda quinzena de fevereiro, a Coopsefes começou a
liberar a antecipação do 13º salário e do Imposto de Renda para
os cooperados. Os interessados devem procurar a Cooperativa
para solicitar esse atendimento.
Essa é mais uma linha de crédito da Coopsefes, que
também antecipa o valor das férias, além de outros serviços
de empréstimo. O objetivo é atender às necessidades dos
cooperados, com agilidade, sem burocracia e a juros abaixo
dos praticados pelo sistema financeiro. Para mais informações,
entre em contato com a Cooperativa (27 3132-4320).

Resultados

Servidores escolhem
onde querem receber
Agora é definitivo: os servidores públicos
federais, estaduais e municipais podem
escolher o banco de sua preferência para
receberem seus salários. A medida entrou
em vigor em todo o país no dia 2 de janeiro
de 2012, e a Coopsefes já está preparada
para também oferecer mais esse serviço
aos cooperados. Eles podem indicar a Cooperativa para essa finalidade.

A Assembleia Geral é um momento de apresentação de resultados para os associados da Coopsefes e de
decisão sobre o plano de ação para 2012

Coopsefes convida associados
para Assembleia Geral
A Coopsefes está convidando todos os seus
associados para participar da Assembleia
Geral Ordinária da Coopsefes no dia 30 de
março, na sede da Cooperativa. A primeira
convocação está marcada para 7 horas, com
a presença de dois terços dos cooperados. A
segunda, às 8 horas, com metade mais um
dos associados. E a terceira e última, às 9
horas, com um mínimo de 10 pessoas.

como os pareceres do Conselho Fiscal e da
Auditoria Independente. Além de possibilitar
o acesso a essas informações, a Assembleia
Geral também funciona como instância máxima de deliberação sobre as decisões da
Cooperativa. O diretor administrativo da Coopsefes, Mauro Vieira de Carvalho, ressalta a
importância da participação dos associados.
“Eles ajudam a definir os rumos da Cooperativa e a fortalecê-la ainda mais”, explica.

A participação é importante porque a Assembleia tem o objetivo de prestar contas
de 2011, definir a destinação das sobras
apuradas no período e fixar o valor dos honorários e gratificações da diretoria, além de
aprovar o plano de ação para 2012.
Para dar total transparência, a diretoria da
Coopsefes apresentará o relatório de gestão
2011, balanços e demonstrativos fiscais de
toda a movimentação do ano passado, bem

Mauro Carvalho,
diretor
administrativo:
“É importante
a presença dos
associados”

Pauta da Assembleia Geral no dia 30 de março:
• Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
• Relatório de gestão;
• Balanço e demonstrativo das sobras e perdas;
• Destinação das sobras apuradas;
• Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
• Fixação do valor dos honorários e gratificações da Diretoria.

De acordo com a decisão do Governo, as
prefeituras, os governos dos Estados ou
a União continuam escolhendo onde vão
depositar o dinheiro, mas o servidor pode
ir uma única vez ao respectivo banco pagador e comunicar por escrito que prefere
que o salário seja transferido no dia que
ele chega, sem custo, para a instituição
financeira indicada. O banco é obrigado
a aceitar a ordem e transferir os recursos
para o local escolhido pelo servidor.
Segundo a gerente da Coopsefes, Keury
Souza Duarte Penna, como qualquer banco, a Cooperativa reúne todas as condições para pagar os salários dos servidores
associados. A entidade é filiada à Central
das Cooperativas de Economia e Crédito
Mútuo do Estado do Espírito Santo (Cecoopes), pioneira no Estado na autorização
do Banco Central para operar a Conta de
Compensação (Compe).
Com essa conta, a Central oferece às cooperativas singulares afiliadas a possibilidade de realizar as mesmas operações
financeiras de um banco. A gerente lembra
que os cooperados terão a oportunidade
de concentrar toda a sua movimentação
financeira na Coopsefes.
Como pedir a mudança de banco?
O servidor interessado em trocar de banco
deve entregar uma carta em próprio punho ao gerente e indicar no documento a
nova instituição financeira. O prazo para a
formalização, de acordo com o Banco Central, é de cinco dias úteis após a entrega
da carta ao banco. A partir da alteração, o
salário será transferido gratuitamente para
a conta indicada.
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Faça parte dessa família vai até 6 de julho
Participe e ganhe prêmios!
A 2ª edição da Campanha “Faça parte
dessa família” vai até 6 de julho. É uma
oportunidade para os cooperados ganharem
prêmios pela indicação de novos associados,
além de contribuírem para o fortalecimento
da Coopsefes que quer crescer ainda mais e
diversificar os seus serviços.

A equipe da Coopsefes também está
visitando os órgãos públicos federais
para divulgar a Campanha e motivar os
cooperados a aderirem. O sucesso do evento
vai depender do apoio dos atuais associados, participando com
novas indicações. A ampliação do quadro social da Cooperativa,
além de fortalecê-la ainda mais, aumenta o seu capital e torna
possível a criação de mais serviços de crédito para atender aos
servidores públicos federais.

Imagens ilustrativas

Realizada pela Cooperativa com o objetivo
de aumentar seu quadro de associados, a
Campanha incentiva os cooperados a buscarem novos associados
no próprio ambiente de trabalho, divulgando os serviços da
Coopsefes entre os colegas e convidando-os a também se filiarem.
Os prêmios variam de acordo com o número de filiações alcançadas
e confirmadas pela gerência da Coopsefes. A Cooperativa está

distribuindo folhetos explicativos, com
espaço onde o participante marca e controla
cada indicação feita. Quanto mais adesões
a pessoa conseguir, mais prêmios ela irá
ganhar.

Prêmios são instantâneos
Os prêmios serão entregues automaticamente quando o cooperado participante atingir o total de filiações determinado para
cada etapa da Campanha. Ao todo, o mecanismo de premiação é
dividido em quatro fases. Quem conseguir passar por todas elas
ganhará, no final, quatro prêmios. A primeira prevê seis filiações.
Quem conseguir esse número ganha um grill grelha e avança para
PRIMEIRA ETAPA

a segunda etapa. Esta premia com uma bicicleta aqueles que somarem 14 filiações. Ao alcançar esse total, o cooperado passa
para a terceira etapa, cujo prêmio é uma câmera fotográfica digital para os participantes que indicarem 24 filiações. Por último,
vem a quarta etapa, com 36 filiações e uma geladeira de 261
litros para quem atingir esse número.

06 novas filiações – um grill grelha

TERCEIRA ETAPA
24 novas filiações – uma câmera fotográfica digital

sEGUNDA ETAPA

QUARTA ETAPA

14 novas filiações – uma bicicleta

26 novas filiações – uma geladeira de 261 litros
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Associados que já indicaram novas filiações na Campanha
SEGURANÇA
“A Coopsefes é muito importante para nós, servidores públicos federais, porque ela nos oferece segurança. Quando precisamos
de empréstimo para alguma emergência somos prontamente atendidos. Estou filiado há cerca de quatro anos e sempre incentivo
os colegas a também fazerem o mesmo. Se a Cooperativa crescer, nós também crescemos. Por isso, estou sempre falando das
vantagens de ser um cooperado e incentivando as pessoas a também se filiarem.”
Ruy de Freitas Lameri
Cooperado - Procuradoria do Ministério da Fazenda

fácil ACESSO
“Filiei-me à Coopsefes há um mês por indicação de uma amiga que trabalha na
Cooperativa. Depois disso, já indiquei um novo associado e quero convidar mais
pessoas. Para nós, servidores públicos e cooperados, a Cooperativa é mais importante
que um banco tradicional. O acesso ao crédito pela Coopsefes é mais simples e rápido,
os juros são menores e o pagamento facilitado. É melhor recorrer aos empréstimos de
uma cooperativa do que ficar amarrado a um banco, que só visa ao lucro. Tenho falado
da Coopsefes e suas vantagens para meus colegas de trabalho. Muitos não a conheciam
e ficaram interessados. Quanto mais pessoas se filiarem melhor para todos.”
Flávio Lopes da Silva
Cooperado - Ifes/São Mateus

Novos associados comentam
atrativos da Coopsefes
ATUAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
“Em dezembro último, filiei-me à
Coopsefes e já tive acesso a um
empréstimo. É essa facilidade que
me estimulou, além dos juros mais
baixos e falta de burocracia. Inclusive, já até transferi minha contacorrente para a Cooperativa.”

“Entrei para a Coospefes em dezembro. Soube da existência dela e procurei
informações. Ao ver que se tratava de
uma entidade séria e respeitada, com
11 anos de atuação no mercado, optei
por me associar, incentivado pelos objetivos do movimento cooperativista.
Achei interessante porque a Coopsefes
financia os próprios cooperados com
suas linhas de crédito. Vivemos em um
mundo capitalista que busca lucrar e
concentrar riquezas. As cooperativas fazem o contrário. Ao invés de acumular,
elas distribuem bens entre os cooperados. Acho isso muito interessante.”

“Associei-me à Coopsefes por causa da facilidade de acesso ao crédito. Ela oferece várias vantagens,
como juros baixos, condições de
pagamento facilitadas e agilidade.
Ainda não usei o crédito, mas pretendo fazer isso quando precisar.”

Aloísio Ramos da Paixão
Cooperado - Ifes/São Mateus

Agielson Campos de Oliveira
Cooperado - Conab

Cristiano Pereira Filho
Cooperado - Procuradoria
da Receita Federal

vantagens
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Coopsefes promove Café de
Boas-vindas para novos associados
Os novos associados à Coopsefes foram recebidos com um café de
boas-vindas na sede da Cooperativa no final da tarde do dia 31
de janeiro. Além da integração e apresentação dos serviços e da
estrutura da Cooperativa, o evento teve o objetivo de promover um
encontro dos cooperados com funcionários e diretores da entidade,
em um ambiente descontraído e de troca de informações.

O evento aconteceu na sede da Cooperativa e reuniu funcionários, diretores e
novos cooperados

Na ocasião, o presidente da
Coopsefes, José Suzano de Almeida, falou dos objetivos do cooperativismo, que é um “movimento
do povo para ajudar o povo”.
Aproveitou para frisar a importância da participação e do incentivo
a novas filiações à Coopsefes: “A
Cooperativa é nossa e podemos
transformá-la em algo tão poderoso como um banco, evoluindo
e crescendo ainda mais com a
ampliação de associados. Além
de oferecer linhas de crédito ou
aplicações financeiras, queremos financiar estudos, esportes, enfim,
ajudar as pessoas a realizarem sonhos ou saírem das dificuldades”,
ressaltou. De acordo com o presidente, quanto maior o número de
cooperados, mais serviços a Coopsefes poderá criar para atender as
mais diferentes necessidades do seu quadro social.

Depoimentos de novos cooperados
“Gostei muito da receptividade neste
café. Os funcionários e diretores são
muito atenciosos. Estou filiada à
Coopsefes há pouco tempo, mas já
participei e trabalhei como voluntária
de outra cooperativa. Acho muito
importante porque temos a quem
recorrer quando precisamos. As
cooperativas oferecem benefícios e
apoio nas dificuldades.”
Ângela Maria Felix • Cooperada • Ministério da Fazenda

“Neste evento conhecemos outros
cooperados e os funcionários e
diretores da Cooperativa. Filiei-me
no final de 2011 em um momento
difícil. Minha mãe adoeceu, precisei
de dinheiro para pagar as despesas
do tratamento dela, e a Cooperativa
me socorreu. Em um banco, eu não
teria a mesma agilidade e facilidade
de atendimento.”
Marluce Aparecida Janeiro
Cooperada • Ufes
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“Achei interessante este café.
Ele favorece a integração e o
conhecimento sobre a Coopsefes.
Filiei-me no final do ano passado
por incentivo de colegas que
já participam. Meu objetivo é
usar os serviços da Coopsefes
quando precisar. Gostei muito das
oportunidades de crédito e do
atendimento.”
Henrique Daniel Baptista Lyrio • Cooperado • Conab

“Este encontro foi ótimo, fomos recebidos com carinho. Para mim, isso
é muito importante. Fui demitido
da Vale na época da privatização
e fiquei 20 anos fora do mercado.
Agora, fui reintegrado pela Justiça.
Em uma das reuniões com os reintegrados, soube da Coopsefes e seus
benefícios. Decidi me filiar e estou
gostando muito da atenção.”
Marcos Alberto Serra
Cooperado • Ministério da Pesca e da Aquicultura

PRODUTOS E SERVIÇOS

Fazendo bonito

Conta-corrente:
• Sem taxa de manutenção e de fornecimento de extrato, um talonário
por mês e cartão de saque bandeira Visa.
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.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS:
Cobre até 100% do valor do veículo novo ou usado.
• Taxa de juros variável e pagamento em até 60 meses.

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

Agielson Campos de Oliveira, Aloísio
Ramos da Paixão, Carlos Felipe Loureiro Leite, Cristiano Pereira
Filho, Elson Nascimento, Eny Elidia Pereira, Everaldino Oliveira
Araújo, Flávio Lopes da Silva, Gessi Andre de Oliveira, João Francisco
Fontana, Leandro Canceglieri, Luiz Carlos de Freitas, Luiz Henrique
Santos, Manoel Messias Costa, Marcelo Ribeiro da Silva, Maria
Izabel Zardini, Maria Olivina Vieira de Jesus, Priscila Pereira dos
Santos, Priscila Ursulina da Silva, Renilda Teodoro da Silva, Rita de
Cássia Lopes de Araújo, Rosilene Rodrigues Gomes, Ruth Costa da
Silva, Solange de Carvalho Braga e Suely Nunes Fraga.

A preferência de
Ormando é pelo
samba e pagode

O dom de
compor e cantar
Como muitos brasileiros com dom artístico, Ormando Souza
transformou seu talento para a música em um hobby e
escolheu outra competência como segunda profissão. Quando
não está trabalhando como técnico eletricista da Prefeitura
Universitária da Ufes, atividade que lhe deu estabilidade
financeira, ele compõe e canta em eventos abertos e fechados.
Fã de Martinho da Vila, sua preferência é pelo samba e
pagode, mas diz encarar qualquer ritmo e repertório. Esse
dom musical começou a se manifestar quando tinha 7 anos.
“Estava na escola e compus a primeira canção. A professora
elogiou muito”, lembra. Porém, ciente de que a música é uma
atividade incerta, a família, que era evangélica, priorizou a
escola e a igreja, deixando a arte de lado.
Mesmo assim, Ormando sempre aproveitou os espaços
possíveis, cantando em festas, eventos de empresas e
encontros familiares, de amigos e, mais tarde, de colegas de
trabalho. Em algumas ocasiões, há cerca de 30 anos, chegou
a participar do programa de calouros de Jardim Primo, na
Rádio Espírito Santo, onde ganhou vários prêmios. Hoje, aos
62 anos, ele conta que já escreveu mais de 400 composições,
entre músicas e poesias, e ainda tem esperança de gravar o
primeiro CD.
“O famoso Cartola gravou o primeiro disco aos 65 anos.
Então, ainda tenho chances”, brinca, dizendo que sempre
recebe convites e se apresenta em eventos corporativos.
“Compor e cantar são dons divinos”, considera, explicando
porque nunca conseguiu abandonar a música. Mesmo
quando está trabalhando ou dirigindo, costuma soltar a voz
e entoar alguma canção. “Cantar faz parte da minha vida e
faz bem para mim e para as pessoas ao meu redor”, resume.

Você sabia...

Que a primeira cooperativa da era moderna do mundo surgiu no século 18, durante a
Revolução Industrial na Inglaterra, quando 28 operários criaram a Sociedade dos Probos de Rochdale para enfrentar
as dificuldades com baixos salários e longas jornadas de trabalho?
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2012 é o Ano Internacional do Cooperativismo
A Organização das Nações Unidas (ONU)
elegeu 2012 como o Ano Internacional do
Cooperativismo, tendo como slogan “Cooperativas constroem um mundo melhor”. O
Ano 2012 é uma conquista da Aliança Cooperativa Internacional (ACI).

resultados para os anos seguintes em escala
global. Segundo prevê a ACI, o cooperativismo será o modelo de negócio com maior
crescimento no planeta nos próximos 10
anos e se apresenta como uma alternativa
para a crise econômica internacional.

A expectativa é que o cooperativismo, que já
vinha crescendo em todo mundo, ganhe um
novo impulso, promovendo debates, conscientizando o público e encorajando governos para ações estruturantes que deixarão

Hoje, o cooperativismo soma cerca de 800
milhões de membros em 100 países e gera
100 milhões de empregos. As 300 maiores
cooperativas do mundo movimentam negócios de 1,1 trilhão de dólares.

Alternativa
“O Ano Internacional do Cooperativismo acontece num momento oportuno.
Diante das graves crises econômicas mundiais, o cooperativismo se mostra
como alternativa ao desemprego, à fome e ao flagelo social causados por
um sistema que concentra riquezas e aprofunda as diferenças. O futuro está
no cooperativismo, cujo modelo se baseia na solidariedade, na justiça, na
cooperação, na união, na participação e no equilíbrio. O Ano Internacional
dará mais visibilidade ao cooperativismo em escala mundial, abrindo debates, articulações e formulação de políticas de incentivo a esse segmento.”
José Suzano de Almeida • Presidente da Coopsefes e da Cecoopes

bons resultados
“A decisão da ONU reflete os bons resultados desse sistema. O cooperativismo visa ao desenvolvimento em conjunto, e essa visão é o que a economia
mundial precisa no momento para, inclusive, combater as crises em diversos
países. Esses problemas surgem, geralmente, por falta de integração dos esforços individuais. O Sicoob-ES incentiva desde as cooperativas formadas nas
pequenas comunidades até nos grandes centros urbanos. Todas elas têm o
mesmo foco: o desenvolvimento social e econômico.”
Bento Venturim • Presidente do Sicoob-ES

Objetivos
Ao escolherem o slogan “Cooperativas constroem um mundo melhor”, a ONU e a ACI ressaltaram
o espírito cooperativista de inclusão social e o compromisso do
segmento com o desenvolvimento
global.
As ações recomendadas como programação do Ano Internacional
devem ser ligadas a temas como
as questões da mulher, a inclusão
de jovens no mercado de trabalho
e o empreendedorismo, mostrando
o cooperativismo como instrumento para geração de renda e redução da pobreza. Entre os objetivos
do Ano 2012, estão:
• Aumentar a consciência pública
sobre as cooperativas e os seus
benefícios, a contribuição para o
desenvolvimento socioeconômico
e a integração com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio;
• Promover a conscientização na
rede global sobre o cooperativismo e seus esforços para fortalecer
as comunidades, a democracia e a
paz;

princípios

• Promover a criação e o crescimento de cooperativas e ações
para atender às necessidades socioeconômicas do setor;

“Ao declarar 2012 o Ano Internacional do Cooperativismo, a ONU sugere
que as nações devem buscar nos princípios solidários das cooperativas a
saída para a crise mundial do capitalismo. Que essa seja uma oportunidade
para o fortalecimento e a expansão do cooperativismo no Espírito Santo, no
Brasil e em todo o mundo.”

• Encorajar governos para adotar
políticas e leis que fomentem a
criação, o crescimento e a sustentabilidade das cooperativas.

Carlos Umberto Martins • Jornalista especializado em
Economia do Trabalho e editor adjunto do Portal Vermelho (SP)
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