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AGO aprova o bom desempenho

A

R$ 121.261,38 de sobras e 12% de reajuste de capital para todos

s contas da Coopsefes foram aprovadas por unanimidade pelos associados que par ticiparam da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 18 de
março, na sede da cooperativa de crédito.

“O resultado é um reconhecimento para a
diretoria e toda equipe da instituição”, resume o presidente José Suzano de
Almeida.
O desempenho da Coopsefes no exer-

Evolução das sobras

Evolução do Capital Social

Boa tarde, servidores federais!
Sintonize o seu rádio na

Já está no ar, pela Rádio América (AM 690),
“A voz do trabalhador”. De segunda à sextafeira, das 12:45 às 13 horas, os servidores
públicos federais ligam-se nas noticias
atualizadas do setor. O programa também conta com o apoio da Cecoopes e do Sindsep/ES.

A Coopsefes investe para manter uma comunicação mais rápida e ágil com o servidor
federal no Espírito Santo. A iniciativa vem juntar-se ao esforço da direção da cooperativa
em utilizar os diferentes meios de comunicação para informar melhor seu público.

Mais benefícios

Movimentação de conta, utilização da rede de autoatendimento do Banco do Brasil, talão de cheques, cartão
de débito e crédito, recebimento de salário na cooperativa
A Coopsefes trabalha para facilitar ainda mais a vida dos cooperados. Em breve,
será possível abrir e movimentar a conta
corrente na cooperativa de crédito e utilizar os inúmeros terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil para facilitar seu
cotidiano bancário e financeiro.

cício de 2004 foi positivo para os cooperados. As sobras apuradas no período e o
reajuste de capital de todos os associados
são um bom indicativo de que o trabalho
respondeu às expectativas da gestão.

O desdobramento desses benefícios
trará comodidade aos cooperados e outros
serviços como concessão de car tão de
débito e crédito. Depois dessa implantação, o associado também poderá receber
seu salário na cooperativa e ter talão de
cheques.

Cecoopes completa
dois anos de atuação
Central de cooperativas
cresce e fortalece o
segmento de crédito urbano
A Central das Coperativas de Economia
e Crédito Mútuo do Estado do Espírito Santo Ltda (Cecoopes) completou, no mês
passado, dois anos de vida. Ela foi fundada pelas cooperativas Coopsefes,
Coopsmuv (servidores municipais de Vitória) e Coopfisco (servidores estatutários da
administração direta) com o propósito de
atuar em todo o Espírito Santo, especificamente no segmento de crédito urbano.
O presidente da Cecoopes, José Suzano
de Almeida, afirma que seu desenvolvimento confirma sua vocação como opção
centralizadora em sua abrangência técnica
e política para todas as cooperativas singulares de crédito mútuo do Espírito Santo. “No campo político cumpre seu papel
de divulgar os segmentos, integrar as atividades dos filiados e trabalha pela essência
do cooperativismo. Socialmente, oferece
crédito com juros baixos, serviços de qualidade e divulgação do cooperativismo
como força promotora de união popular e,
na atuação econômica, prestar serviços de
contabilidade e auditoria”.
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E d i t o r i a l
O maior capital de uma cooperativa é
o associado. Mas é indispensável uma organização que promova, com eficiência, o
patrimônio dos cooperados e assegure os
benefícios para os quais foi criada. A junção desses ingredientes tem surtido êxito
para a administração da Coopsefes.
O que não quer dizer que a receita da
atual gestão da cooperativa esteja completa. Estamos conscientes de que há um longo caminho para percorrer. Entretanto, os
resultados apresentados e conquistados
até agora, consolidam o crescimento de
nosso cooperativismo de crédito.
Esse potencial dá fôlego para que a
direção da Coopsefes empreenda ações
que expandam benefícios a um número
cada vez maior de servidores federais no
Espírito Santo. Muitos precisam saber que
têm, à sua disposição, uma opção segura
e vantajosa para sair das dificuldades sem
se manter refém das altas taxas de juros
da rede bancária e das garras de agiotas.
A Coopsefes evolui e faz história: cumpre sua função social e presta serviços de
qualidade.
É momento dos potenciais associados
conhecerem melhor o cooperativismo de
crédito e saber o que ele pode fazer por
eles, como empréstimos em condições especiais, aplicações com rendimentos maiores, conta corrente, entre outras facilidades que dão tranqüilidade para o cooperado controlar seu salário e sua vinda.
A Coopsefes está,
mais do que nunca,
aberta ao contato daqueles que pensam e
desejam ser diferentes, tendo atrás de si
segurança de uma instituição forte.
José Suzano de Almeida
Presidente da Coopsefes
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Contas corretas e aprovadas
Conselheiros ratificam atos
da Diretoria da Coopsefes

O

Conselho Fiscal da Coopsefes
aprovou as contas apresentadas
pela diretoria. Os conselheiros,
cumprindo atribuições legais e
estatutárias, recomendaram a aprovação
após exame do Balanço Patrimonial, a demonstração de sobras e perdas, os desempenhos contábeis com base na legislação

em vigor e o relatório da administração
relativos ao exercício de 31 de dezembro
de 2004.
O que isto representa? Que os conselheiros Edson Miranda Miguel, Donário Silvio Pavan e Nilvana Alves Silva Bayerl constaram que os atos da Diretoria da Coopsefes
foram praticados em obediência aos princípios gerais de contabilidade definidos pelo
Conselho Federal de Contabilidade, à legislação vigente, ao Banco Central do Brasil e
ao Estatuto da cooperativa.

Balanço Patrimonial
ATIVO

31/12/2004 31/12/2003

ATIVO CIRCULANTE

1.322.984,35

DISPONIBILIDADES

DIFERIDO

952.761,66

GASTOS DE ORG. E EXPANSAO
(AMORTIZACAO ACUMULADA)

69.230,09

30.132,01

TIT. E VALORES MOBILIARIOS

461.083,96

232.900,43
232.900,43

83.718,77

98.229,86

149.257,65

148.414,85

(65.538,88)

(50.184,99)

TOTAL DO ATIVO

1.497.547,30 1.133.132,94
31/12/2004 31/12/2003

CARTEIRA PROPRIA

461.083,96

OPERACOES DE CREDITO

791.386,14

688.705,44

PASSIVO

OPERACOES DE CREDITO

869.128,73

752.281,24

PASSIVO CIRCULANTE

537.931,30

382.217,11

SETOR PRIVADO

869.128,73

752.281,24

DEPOSITOS

397.753,42

298.983,84

(PROV. P/ CRED.DE LIQ.DUV.)

DEPOSITOS A VISTA

(77.742,59)

(63.575,80)

141,68

5.327,28

OUTROS CREDITOS

1.284,16

-

DEPOSITOS A PRAZO

397.611,74

293.656,56

DIVERSOS

83.233,27

1.284,16

-

OUTRAS OBRIGACOES

140.177,88

OUTROS VALORES E BENS

-

1.023,78

SOCIAIS E ESTATUTARIAS

101.325,36

52.054,65

DESPESAS ANTECIPADAS

-

1.023,78

FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

24.832,13

23.546,52

174.562,95

180.371,28

14.020,39

7.632,10

41.000,00

21.500,00

PATRIMONIO LIQUIDO

959.616,00

750.915,83

PERMANENTE
INVESTIMENTOS

DIVERSAS

OUTROS INVESTIMENTOS

42.750,00

23.250,00

CAPITAL

740.121,90

582.313,01

(PROVISÃO PARA PERDAS)

(1.750,00)

(1.750,00)

DE DOMICILIADOS NO PAIS

740.121,90

582.313,01

IMOBILIZADO DE USO

49.844,18

60.641,42

RESERVAS DE LUCROS

122.485,00

26.701,38

OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO

76.596,47

76.596,47

SOBRAS OU PERDAS ACUM.

97.009,10

141.901,44

(DEPRECIACOES ACUMULADAS) (26.752,29)

(15.955,05)

TOTAL DO PASSIVO

1.497.547,30 1.133.132,94

Novo Conselho Fiscal
A Assembléia Geral Ordinária, do dia 18
de março, também elegeu os novos conselheiros, titulares e suplentes, da Cooperativa
Titulares
Edson Miranda Miguel
Vivaldo Simas da Rocha
Anna Elizabeth Rizzo

de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal no
Espírito Santo (Coopsefes); São eles:
Suplentes
Omir Pereira Araújo
Ovídio Moraes de Almeida
Estelita Caldas Souza
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