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Resultado que agrada

A

Coopsefes tem o que comemorar
junto aos associados: o resultado do
primeiro semestre de 2005 proporcionou um reajuste do capital em 12%
ao ano e as sobras totalizaram R$ 105.911,11.
O desempenho é um bom indicativo de que
o trabalho da diretoria vem correspondendo
às expectativas da gestão. Situação que estimula não só os associados mas, imprime fôlego à administração para que promova ações
ousadas em benefício dos cooperados.
“O resultado positivo é sempre um fator
preponderante para que o trabalho em uma
cooperativa tenha segurança para evoluir e
prestar serviços de qualidade, bem como
cumprir sua função social”, ressalta o presidente da Coopsefes, José Suzano de Almeida.

Seja um cooperado
e utilize nossos serviços
Com mais de 1.000 cooperados, a
Coopsefes desenvolve diversas atividades para
facilitar o cotidiano do seu filiado e fortalecer a

categoria dos servidores públicos. De maneira
ágil e eficiente, a cooperativa oferece serviços
bancários, empréstimos, aplicações e outros.

Confira os principais serviços:
Empréstimos:

Aplicações:

Com as melhores taxas de juros do
mercado

Com rendimento mensal de até 1,6%
Convênio com SESC:
• Desconto de até 50% em consultas médicas e tratamento odontológico
• Diversas opções de lazer como: clubes com
piscina, chalés, restaurantes e academias

Acesse
nosso
site

• Documentos necessários para apresentação em qualquer SESC: Identidade e foto
3x4

Cooperativa
enfatiza convênio
de compensação
A cooperativa implementa a fase inicial
de adoção dos serviços de compensação
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.
Essa conquista é mais um benefício que
a cooperativa disponibiliza aos associados.
Significa comodidade para todos e dinamismo no trabalho que coloca à disposição do
associado serviços, antes, só disponíveis
em instituições bancárias.
Assim, o associado terá à sua disposição, serviços como movimentação da conta-corrente, utilização da rede de auto-atendimento do Banco do Brasil, talão de cheques, cartão de crédito e débito, recebimento de salário. Tudo na cooperativa.

O servidor público federal, ativo ou aposentado, e a sociedade de um modo geral podem ter acesso às inúmeras
informações do ambiente do cooperativismo de crédito. A Coopsefes mantém sua página na internet para oferecer
vários serviços ligados, 24 horas, com dados, dicas e integração do setor.
Através do site, a cooperativa espera dinamizar sua comunicação com o público interno e o público externo levando
em tempo real – online – o que se passa na administração da Coopsefes. A proposta da cooperativa é investir numa
mensagem simples, direta e atual. O conteúdo do site quer valorizar a informação que de fato interessa ao associado e
ter análises sobre o que se passa na conjuntura do cooperativismo estadual e nacional.

www.coopsefes.com.br
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E d i t o r i a l
O resultado alcançado no primeiro semestre de 2005 é para ser comemorado
por todos. Uma performance do esforço
produtivo de uma dedicada equipe que
sabe o valor e a importância da cooperativa. O domínio é absoluto sobre o que
vem sendo feito.
Temos que comemorar o crescimento, não só no aspecto do desempenho dos
números, pois eles repercutem diretamente na oferta de benefícios, como também a possibilidade de retornarmos a trabalhar com conta corrente.
O reajuste do capital em 12% ao ano
é um forte indício de que o caminho nos
permite novos desejos. Afinal, estamos
falando de uma instituição forte.
O momento favorável faz com que se
registre um aumento significativo no número de associados. São novos cooperados que estão percebendo o que o
cooperativismo de crédito pode fazer por
eles. Quem já está recebendo os benefícios da Coopsefes não tem o que reclamar e isto é fácil de constatar entre eles.
Estamos conscientes e determinados
a fazer muito mais por todos: empréstimos com condições
especiais, aplicações
com rendimentos maiores, conta corrente e
outras facilidades que
proporcionem comodidade e tranqüilidade
àqueles que apóiam
nossa gestão.
José Suzano de Almeida
Presidente da Coopsefes

INFORMATIVO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Gama Rosa, 76 - Centro - Vitória - ES - Cep: 29015-100
Tel.: (27) 3132-4320 • coopsefes@coopsefes.com.br

w w w. c o o p s e f e s . c o m . b r
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente:
José Suzano de Almeida
Diretor Financeiro:
Deaci Alves Ferreira
Diretor Administrativo:
João Croesy Neto
Diretores:
Mauro Vieira de Carvalho,
Maria Ligia Masieiro Layber e
Raimundo Nonato Almada Filho

Textos e Fotos
Ricardo H. Coelho • Mtb: 273/83-ES • (27) 9989-4621
Designer Gráfico
Marcelo Sena • (27) 9995-8637
marcelowsena@uol.com.br
Impressão
Gráfica Lisboa • (27) 3200-3949
Tiragem
1.200 exemplares

Assunto que interessa
O que é a Assembléia Geral?
A Assembléia Geral dos associados, que
pode ser Ordinária ou Extraordinária, é o órgão supremo da cooperativa, tendo uma e
outra poderes dentro dos limites da Lei e do
Estatuto para tomar toda e qualquer decisão
de interesse social.
O que é o Conselho Fiscal?
O Conselho Fiscal é o órgão que exerce minuciosa fiscalização das operações e atividades da cooperativa, investigando fatos,
colhendo informações, examinando livros e
documentos, cabendo-lhe, também, realizar
inquéritos de qualquer natureza.

Onde posso saber de meus direitos e
deveres?
No Estatuto e por meio da equipe de atendimento da cooperativa. Tudo o que o associado precisa saber sobre o funcionamento da
cooperativa e seus direitos e deveres está no
Estatuto. O associado recebe uma cópia do
Estatuto no momento de sua associação e
pode requerê-la a qualquer momento.
Além disso, no site
www.coopsefes.com.br o associado tem,
à sua disposição, uma cópia virtual do
Estatuto e diversas informações sobre o
cooperativismo de crédito e da Coopsefes.

O que pensa o associado?
A Coopsefes entende que ninguém melhor do que o associado para falar sobre a cooperativa. E esse depoimento é importante para balizar a gestão, ouvir e dar valor à mais simples
manifestação. Afinal, o trabalho é voltado, única e exclusivamente, para beneficiar um movimento em que o maior capital é o associado.
“Só tenho o que dizer a favor do trabalho que vem sendo feito. Estou entre
os 90 primeiros associados e sempre que
precisei da coopoerativa fui servido. Sou
bem tratado e informado, seja pessoalmente, por telefone ou outra forma de comunicação. A equipe é prestativa, profissional e atenciosa. Toda vez que sou convidado a participar, não abro mão de levar
meu apoio e opinião, seja na pesquisa que
realizaram recentemente, na festa de confraternização e, principalmente, nas assembléias”.
Omir Pereira de Araújo, 63, aposentado do
Ministério da Fazenda, ex-vice-presidente
da Associação dos Funcionários do DNOS,
morador de Vila Velha

“Só posso considerar ótimo o trabalho
da Coopsefes. A cooperativa só tem trazido
o melhor para os associados. Podemos dizer que ela é uma mãe para todos, é ela que
sempre nos socorre. Os recursos de que disponho na cooperativa são usados para minhas emergências, como pagar um aluguel,
uma conta atrasada... ou mesmo aproveitar
para algum benefício próprio. Por isso, prezo a organização e o trabalho dedicado de
diretores e funcionários que representam a
cooperativa. Sou bem atendido e procuro
fazer minha parte para ajudar a melhor a
Coopsefes”.
Messias Francisco da Silva, 72, aposentado
do DNER, morador de Cariacica

