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Momento histórico
para Coopsefes
Este informativo chega às mãos dos leitores em um momento
muito especial para a Coopsefes. Nesta edição, podem
ser conferidas as importantes vitórias que alcançamos
recentemente e que comprovam a seriedade e a competência
da nossa gestão. Em março, tivemos uma histórica assembleia
geral para apresentação dos resultados em 2011, onde
foi registrado um recorde de presença de cooperados que
aprovaram integralmente os nossos balanços.
O entusiasmo e a motivação dos participantes da assembleia
são indicadores de reconhecimento e apoio ao trabalho da
Coopsefes, que teve um excelente desempenho em 2011,
com crescimento expressivo no Capital Social, na Carteira de
Crédito, no total de empréstimo entre outros itens divulgados
neste informativo.
Os números apresentados expressam a solidez e o
profissionalismo da nossa Cooperativa e o quanto ela está
preparada para crescer ainda mais. A Coopsefes está pronta
para oferecer serviços bancários através da Cecoopes (Central
de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado do
Espírito Santo), entidade à qual está filiada e que ajudou a
criar com o objetivo de respaldar as cooperativas de crédito.
A Cecoopes conquistou a Conta de Compensação Própria
(Compe) e colocou o cooperativismo de crédito capixaba
em outro patamar diante da possibilidade de realização
de operações bancárias aprovadas pelo Banco Central. A
Coopsefes faz parte desta jornada, que abre oportunidades
de crescimento e independência para melhor atender às
necessidades dos cooperados.
A preocupação com os cooperados é o que nos leva à
essa busca por avanços, de forma cooperativa, solidária e
participativa conforme regem os princípios do cooperativismo.
Para nós, as vitórias, relatadas neste informativo, têm o sabor
de sonhos realizados, além de mostrar que o cooperativismo
ganha cada vez mais
força como alternativa
de desenvolvimento e de
soluções para as demandas
socioeconômicas de um
povo. Perde quem não
apoia esta via.

José Suzano de Almeida
Diretor-presidente da Coopsefes

2 | Jornal da Coopsefes | Abr/Mai/Jun de 2012

“Sugiro a criação de uma linha de crédito liberando
o valor parcial da causa do processo 3.17 em final de
execução”.
Jomar Cypriano
Cooperado

Resposta: A Coopsefes agradece pela sugestão e informa
que está pesquisando a viabilidade legal dessa modalidade de
crédito para os casos de processos judiciais conduzidos pelo
Sindsep-ES – Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Espírito Santo.
“Proponho uma reorganização das mesas da Coopsefes, separando-as por baias de isolamento, para dar
mais privacidade ao atendimento aos cooperados e
evitar que as outras pessoas ouçam o que está sendo
conversado”.
Lucas Nascimento Silva
Cooperado

Resposta: Achamos viável a proposta e estamos estudando
um novo layout do mobiliário da Coopsefes para maior conforto e privacidade no atendimento aos cooperados. Também
agradecemos pela sugestão.

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

Encerramento da Campanha
“Faça parte dessa família”
A 2ª. edição da campanha “Faça parte dessa família”
encerrou-se no dia 06 de julho. Ao todo foram indicados 12
novos associados para a Cooperativa.
Apesar da participação com indicações, nenhum cooperado
alcançou o número mínimo necessário de adesões para
receber os prêmios.
A Coopsefes agradece o empenho dos cooperados que
incentivaram seus colegas a entrar para os quadros da
Cooperativa e deseja boas-vindas aos novos filiados.

NOTÍCIAS

Coopsefes participa
de Fórum Estadual
de Cooperativas
de Crédito
A Coopsefes participou do Fórum Estadual
de Cooperativas de Crédito realizado pela
OCB-ES no dia 25 de abril, em Vitória.

A nadadora Juliana
Santos é patrocinada
pela Coopsefes

Juliana Santos acumula vitórias
no primeiro semestre 2012
Patrocinada pela Coopsefes, a atleta Juliana
Santos acumulou várias vitórias nas competições realizadas no primeiro semestre, além
de ter ficado entre as 10 melhores nadadoras
no XXIX Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno, em Brasília.
No Brasileiro, ela ficou em sétimo lugar na
prova 100 metros estilo Costas e nono lugar
nas provas de 50 e 100 m estilo Livre. Em três
competições estaduais, ela conquistou oito
medalhas de ouro em provas de 50 m Livre

e Costas, 100 m Costas, revezamentos Livre e
Medley 4x50 m. Também ganhou cinco medalhas de prata em provas de 50 m Peito, 100 m
Livre e Costas, 200 m Costas e Medley.
A atleta começou o ano em novo clube: o
Alphaville Jacuhy/APPTO. A próxima disputa
de Juliana será as Olimpíadas Escolares Estaduais, em agosto, no Clube Álvares Cabral.
O patrocínio da Coopsefes é uma ação de
marketing, utilizando o incentivo a jovens
atletas para divulgar a Cooperativa.

Cecoopes lança novos serviços
A Cecoopes – Central das Cooperativas de
Economia e Crédito Mútuo do Estado do Espírito Santo lançou, em evento realizado em
maio, em Vitória, um pacote de serviços para
as cooperativas afiliadas: o Sistema de Controle Interno, a Centralização Financeira, a
Ouvidoria Centralizada, o Unicad Centralizado, o apoio técnico às assembleias e a Compe
– Conta de Compensação do código 114-7.
Com esses serviços, as cooperativas singulares afiliadas à Central poderão oferecer aos
cooperados serviços bancários como cheque,
conta-corrente, DOC (Documento de Crédito), TED (Transferência Eletrônica), entre

outras. O lançamento ocorreu em um evento
que reuniu lideranças, dirigentes e profissionais do cooperativismo de crédito capixaba.
Na ocasião, os técnicos da Cecoopes apresentaram os serviços, com suas vantagens e
operacionalização.
As novas medidas da Central são consideradas importantes para a autonomia das
cooperativas afiliadas, contribuindo para a
transparência e segurança das operações financeiras, aplicações com ganhos em escala
sem riscos, redução de custos e uma gestão
eficiente e alinhada às normas do Banco
Central do Brasil.

O evento teve duas palestras: “Controles e
riscos nas cooperativas de crédito”, apresentada por Alexandre Machado da Silva,
do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não-bancárias do
Banco Central; e “No compasso de um
mundo em transformação”, do professor
Usiel Carneiro de Souza, diretor do Instituto Líderes para as Nações (LNI).

Coopsefes passa por
auditoria externa
A Coopsefes passou por auditoria externa de 5 a 9 de março, onde mais uma
vez ficaram comprovadas a adequação
às normas do Banco Central e a sustentabilidade da Coopsefes.
A auditoria foi feita pela Mandarino &
Associados Auditores, empresa do Rio
de Janeiro especializada nesta área.
Foram verificados itens como demonstrações contábeis e patrimoniais, fluxos
de caixa, práticas administrativas, sistemas de controle, resultados alcançados
durante 2011.
No final, os auditores emitiram um laudo
aprovando as operações da Coopsefes.
Essas auditorias são importantes porque
demonstram a confiabilidade e o controle da Cooperativa, mostrando que ela
é uma instituição segura e sólida para os
cooperados.

“A Coopsefes é uma cooperativa de crédito onde todo mundo ganha”.
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RESULTADOS

A Assembleia Geral Ordinária teve o maior número de participantes em toda a história da Cooperativa, lotando a sede da entidade

Assembleia histórica aprova
resultados da Coopsefes
A Assembleia Geral Ordinária da Coopsefes aprovou os resultados
da Cooperativa em 2011 e o plano de ação para 2012. Realizada
no dia 30 de março, na sede da entidade, a assembleia foi a mais
participativa na história da instituição.
A presença de cerca de 70 associados lotou o espaço interno e
deixou os dirigentes ainda mais animados com o atual momento
da Coopsefes.
A gerente Keury Souza Duarte Penna apresentou os resultados
alcançados pela Coopsefes em 2011, que tiveram 100% da
aprovação dos participantes. Para o presidente da Cooperativa, José
Suzano de Almeida, foi a melhor assembléia da instituição.
“Estamos em uma fase muito especial e de avanço. A Coopsefes
está consolidada e a Cecoopes (Central de Cooperativas de
Economia e Crédito Mútuo do Estado do Espírito Santo) é uma
realidade, tendo conquistado o código da conta de compensação

para oferecer serviços bancários aos cooperados. As pessoas estão
compreendendo isso e apoiam a construção do projeto”, observou.
No discurso de abertura, José Suzano agradeceu aos funcionários
e aos cooperados, ressaltando os bons resultados obtidos pela
Cooperativa.
Segundo ele, a cada ano, a Coopsefes dá um salto e torna-se melhor
graças ao apoio da base. Ele lembrou que Coopsefes começou há
11 anos com 20 pessoas e, hoje, tem cerca de 1480 filiados e um
Capital Social de mais de R$ 7 milhões.
- “As pessoas entenderam a importância de uma cooperativa e
estão ajudando a construí-la, com união e participação como vemos
nesta assembleia. Conseguimos colocar a cooperativa de crédito em
outro patamar e agora consolidamos a Cecoopes como central de
crédito para atender todo o cooperativismo de crédito do Espírito
Santo. Isso mostra que a união vence tudo”, afirmou o dirigente.

Eleito novo Conselho Fiscal
A Assembleia Geral Ordinária também elegeu o novo Conselho Fiscal da Coopsefes para o biênio 2012/2013.
Titulares:
Letícia Cecília Pinto Menezes Alves (Ufes)
Ovídio Moraes de Almeida (Ministério das Comunicações)
Mario Ojipe dos Santos (Funasa)

Suplentes:
Altair Xavier de Brito (Conab)
Germano Padovani (Funasa)
Tatiana Gomes Nascimento (INSS)

“Pense em uma instituição financeira que trabalha por você
e para o seu bem-estar”.
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resultados

Cooperativa registra crescimento expressivo em 2011
Fruto da competência de sua gestão e
do apoio dos cooperados, a Coopsefes
conquistou importantes resultados em
2011, demonstrando solidez para continuar
crescendo de maneira sustentável e

responsável. Ela registrou crescimento
expressivo no Capital Social, chegando
a uma taxa de 25,4%. O aumento do
Capital Social é um indicativo da confiança
depositada pelos associados na Coopsefes.

Na Carteira de Crédito, a evolução foi de
17,32%, enquanto no total emprestado
houve um aumento de 25,3%. Esses
indicadores demonstram o atendimento da
Coopsefes às necessidades dos cooperados.

Confira os principais resultados:
Evolução do Quadro Social
Em 2011, a Coopsefes registrou um crescimento de 4,97%
no quadro de novos associados, somando 1480 filiações. Essa
evolução é consequência da confiabilidade da Cooperativa e do
trabalho de prospecção nos órgãos públicos federais.
Carteira de Empréstimo
A Carteira de Empréstimo cresceu 17,32% em 2011. Passou de
R$ 4.903.394,09, registrado em 2010, para R$ 5.752.522,85.
Capital Social
O Capital Social da Coopsefes cresceu 25,4% em 2011.
Originário das contribuições de cada cooperado, ele passou de
R$ 2.846.175,14, em 2010, para R$ 3.568.377,64 em 2011.

Total Emprestado
Em 2011, o total de crédito concedido pela Coopsefes chegou a
R$ 7.101.385,98. O número de contratos de empréstimos foi de
5.110, superando os 4.640 de 2010.
Evolução: 25,3% (em termos de valores)
Evolução: 10,13% (em termos de número de contratos)
Evolução das Sobras
O total de sobras chegou a R$ 978.249,92 em 2011, o que
representa um crescimento de 7,5%.

Depoimentos
“É sempre muito
agradável e importante participar
das atividades da Coopsefes.
Sempre sou bem tratado. Admiro a
competência e o atendimento feito
pelos funcionários. Não quero que
a Coopsefes perca este poder de
conquistar as pessoas”.

“Sou cooperada há 10 anos.
Todos os anos, participo da
Assembleia. O cooperado tem que
vir, é um trabalho transparente.
Hoje, foi uma das assembleias
mais movimentadas. As pessoas
estão vendo a importância da
Cooperativa. Parabéns à equipe”.

René Bourguignon • Cooperado • Aposentado

“Começamos a Cooperativa
com R$ 20 mil emprestados.
Hoje, os resultados mostram o
quanto crescemos. Acreditamos
no projeto, montamos uma
equipe de profissionais escolhidos
por critérios técnicos e sempre
trabalhamos com transparência,
democracia e união”.

Sueli Rodrigues
Cooperada • Ministério da Agricultura

“A Coopsefes é um exemplo
de que temos que ser fortes e
acreditar no cooperativismo e
nos seus objetivos. Agradeço por
estarem conosco e acreditarem
nesse projeto. É um trabalho
transparente e fruto da
organização do trabalhador”.

Mauro Carvalho • Diretor Administrativo

Dealci Alves • Diretora Financeira

“Crédito sem burocracia e com segurança”.
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Resultados

Depoimentos
“É bom participar da
Assembleia para ficar por
dentro do que acontece
na Cooperativa que nos
representa. Ela traz benefícios
e ajuda financeira. Acho muito
bom ter informação”.

“É a primeira vez que
venho. É interessante tomar
conhecimento do que se passa na
Cooperativa. Sou cooperado há 10
anos. A Cooperativa nos socorre
nos apertos. Agora, que estou
aposentado, quero retribuir com
ajuda e participação”.

Heronide Souza Silva • Cooperado • Ufes

“Sou cooperado desde o início.
A Assembleia foi maravilhosa.
Os resultados são ótimos. O
caminho é este. Parabéns à
equipe da Coopsefes”.

Jorge Barbosa Soares • Cooperado • Aposentado

“A Assembleia foi muito
boa, passou o trabalho da
Cooperativa e a prestação de
contas com transparência”.

Osnir Gomes de Carvalho
Cooperado • Ministério da Fazenda/Receita Federal

Mário Ojipe do Santos • Cooperado • Funasa

07 de julho é Dia Internacional do Cooperativismo
Cooperativas do mundo todo comemoraram, no dia 07 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo, uma atividade que ganha
cada vez mais força e adesões em todo o planeta. O Dia 07 de julho também foi uma oportunidade para lembrar que 2012 é o Ano
Internacional das Cooperativas por declaração da ONU (Organização das Nações Unidas). Confira o que algumas lideranças capixabas
falaram sobre o assunto:
“Estamos entusiasmados
com a visibilidade que as
cooperativas receberam em
2012. Encaramos o Ano
Internacional do Cooperativismo como uma grande
oportunidade de expansão
do cooperativismo, além de
um significativo reconhecimento do modelo socioeconômico alternativo e do
desenvolvimento proporcionado pelo mesmo”.

“O Dia e o Ano Internacional
do Cooperativismo representam
o reconhecimento da força da
união, da organização e da participação das classes populares
nas soluções de seus problemas
na área social e econômica através de cooperativas. A declaração do Ano Internacional pela
ONU é uma conquista do movimento cooperativista”.

Dimarcos Bertholini
Presidente da Credigaroto

Mauro Vieira de Carvalho
Diretor Administrativo da Coopsefes

“A Cooperativa é sua. O lucro dela é seu lucro também”.
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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 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

Tadeu Melotti, Irineu Machado da
Vitória, Áurea do Carmo Ângelo, Hugo Salgueiro, Carlos Roberto
de Araújo, Maria Ivone M. Scalon, José Maria A. Aguiar, Helena G.
Fontana, Tânia Mara de F. Gomes, Valcides A. de Lima, Guilherme
Magnago, Sérgio S. da Conceição, Jose Roberto C. Gama, Zilma Lyrio
G. Lima, Vânia S. Prado, Francisco das C. Nonato, Ney B. de Elmada,
Marcela E. Porto, Antônio de P. Mendes Netto, Jovina N. da Silva, Lydia
Maria G. Pereira, Rosiane de O. Genoino, Ana dos S. Braga, Ronaldo
Santana, Brígida C. dos Reis, Célia A. Fernandes, Antônio José Borges,
Ivete O. Campos Tavares, Wagner G. Gomes, Sérgio D. Siqueira, Bruno
A. Barros, Edna M. dos Santos, Altair P. Alves, Fabiano Martins,
Carolina C. Athayde, Lourival N. do Nascimento e Orly S. de Souza.

Sueli Rodrigues,
funcionária do
Ministério da
Agricultura

Gente que sonha e faz
A cooperada e servidora pública federal, Sueli Rodrigues, é um
exemplo de que a idade não é obstáculo para realizar sonhos.
Aos 56 anos, com três filhas e cinco netos, ela acaba de concluir a Faculdade de Turismo pela Universidade Estácio de Sá,
em Vitória, e teve o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
premiado no V Encontro Multidisciplinar, em 2011. Com o título
“Etnias e influências culturais: a herança negra em são Mateus
(ES) e suas contribuições para o turismo”, o TCC ficou em primeiro lugar nesse evento.
Funcionária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Vitória, Sueli sempre teve vontade de fazer
uma faculdade, mas a oportunidade surgiu depois que as
filhas cresceram. “Liberei-me para realizar o sonho de estudar”, conta a servidora.
Não foi tarefa fácil. Ela trabalhava o dia todo, tinha aulas à
noite e ainda fazia estágio obrigatório e pesquisa de campo
para o TCC. Tanto esforço foi recompensado pela realização
pessoal e pelo destaque de sua pesquisa sobre a importância
da população negra para a cultura e o turismo de São Mateus.
Sueli viajou inúmeras vezes ao município para entrevistas, fotografias, filmagens sobre o folclore, os quilombos, a religiosidade
e o porto de São Mateus, resultando no trabalho acadêmico
aprovado com louvor pela Faculdade.
E como os sonhos se renovam, Sueli Rodrigues agora quer
publicar um livro do seu TCC e planeja trabalhar com turismo de eventos ou cultural após sua aposentadoria. “O curso
ajudou-me a compreender melhor o mundo e abriu as portas
para novas atividades”, observa. Ela aproveita para ressaltar
a importância da Coopsefes, que a socorreu nas dificuldades
para pagar as mensalidades da Faculdade com a liberação de
crédito. “A Cooperativa me ajudou muito”, afirma.

“Os produtos da Cooperativa foram criados sob medida para você”.
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oportunidade

Coopsefes recebe novos associados
com Café de Boas-vindas
A Coopsefes promoveu um Café de Boas-vindas para os novos cooperados no dia
30 de maio. O objetivo foi integrar e apresentar a equipe de profissionais, a sede e
os serviços da Cooperativa aos associados.
Cerca de 30 pessoas participaram do evento, entre cooperados, funcionários e diretores da entidade.
O presidente da Coopsefes, José Suzano
de Almeida, disse que era um prazer muito grande receber as pessoas na entidade,
frisando que elas são a razão de ser da
Cooperativa. Ele aproveitou para falar da
diferença entre uma cooperativa de crédito e um banco: “A Cooperativa pode atuar como um banco, mas atende de forma
diferenciada e humanizada. A Cooperativa

é criada pela união das pessoas e tem o
objetivo de ajudá-las. Quando elas chegam
aqui, buscamos todas as alternativas para
atendê-las. No banco, a relação é diferente,
as pessoas passam por um cadastro, podem ter o seu pedido recusado e pagam
caro pelos serviços”.

Depoimentos
“Já fui cooperada, saí e, agora, voltei.
Sempre gostei da Coopsefes porque
a gente contribui e recebe em troca.
Precisei de um empréstimo, fui bem
recebida e atendida com rapidez e sem
burocracia. Essa é uma das vantagens da
Cooperativa. No banco, é mais difícil”.
Solange de Carvalho Braga • Cooperada

“Entrei para a Cooperativa há alguns
meses e já usei alguns serviços. Fui muito
bem atendido, recebi todas as orientações,
gostei muito. Este café também é um
momento importante de integração”.
Jorge Bastos • Cooperado
Momento de integração com a Diretoria

Cooperativismo em pauta
Criado Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria o Dia Nacional
do Cooperativismo de Crédito, que será comemorado anualmente
em 28 de dezembro. A data escolhida tem uma importância
histórica. Nesse mesmo dia, foi fundada a Sicredi Pioneira RS, em
Nova Petrópolis (RS), no ano de 1902. É a mais antiga cooperativa
de crédito da América Latina.
Circo de Soleil surgiu com apoio de cooperativa de crédito - Um dos mais bem-sucedidos circos do mundo surgiu graças
ao apoio de uma cooperativa de crédito no Canadá, país onde o
cooperativismo detém mais de 50% do mercado financeiro. O Circo
de Soleil ou Cirque Du Soleil foi fundado por um comedor de fogo
canadense, que elaborou o projeto e buscou financiamento numa
cooperativa, depois de ter sido rejeitado pelo sistema bancário.
Com pequenos recursos do cooperativismo, ele fez o circo crescer
até se espalhar pelo mundo e surpreender os bancos que faziam

chacotas do projeto do comedor de fogo. Hoje, o Circo de Soleil é
disputado pelo sistema bancário, que propõe recursos e negociação de taxas. Porém, a preferência do Circo continua sendo pelo
cooperativismo. Ele só recorre ao sistema financeiro tradicional
quando as cooperativas dizem que não têm recursos para o porte
do empréstimo solicitado.
Número de associados a cooperativas de crédito cresce
262% - De 2002 a 2011, o número de associados às cooperativas de crédito no país passou de 1,6 milhão para 5,8 milhões, um
crescimento de 262%. Os pontos de atendimento aos cooperados
e as sedes das cooperativas aumentaram de 3.626 para 4.847
entre 2005 e abril de 2012. Se comparada aos pontos de atendimento do sistema bancário, a rede de atendimento cooperativista
seria a quarta maior do país, ficando atrás apenas dos três maiores bancos nacionais.
Fonte: http://cooperativismodecredito.com.br/news

Você sabia...

Que a França tem a maior instituição financeira cooperativa do mundo: o Credit Agricole, fundado
em 1897. Naquele país, 73% das agências bancárias pertencem a cooperativas, e o total de clientes dos bancos
cooperativos é superior ao número de habitantes. Isto ocorre porque muitos clientes têm múltiplas contas.

EXPEDIENTE • www.coopsefes.com.br • (27) 3132-4320 • Endereço: Rua Gama Rosa, nº 76 – Prédio do antigo Bar Britz – Centro de Vitória – ES – Diretoria
Executiva – Diretor-presidente: José Suzano de Almeida • Diretor Administrativo: Mauro Vieira de Carvalho • Diretora Financeira: Dealci Alves Ferreira
– Diretores Adjuntos: Donário Silvio Pavan e Edson Miranda Miguel | Projeto Editorial: Contatus Comunicação – Tel.: 3089-4100 • Design Gráfico: Tab
Comunicação – Tel.: 3089-4100 • Jornalista Responsável: Rita Diascanio – Tel.: 3089-4100 • Textos: Dinah Lopes • Impressão: Grafitusa • Fotos: Arquivo
Coopsefes • Tiragem: 2.000 exemplares

8 | Jornal da Coopsefes | Abr/Mai/Jun de 2012

