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Cooperativa reduz juros e aumenta
prazos para empréstimos
A Coopsefes está oferecendo duas novas
vantagens para o cooperado na hora de fazer
empréstimos: as taxas de juros foram reduzidas
e o prazo para o pagamento do empréstimo
aumentou, podendo ser feito em mais parcelas.
Esses benefícios são resultados da seriedade
e do comprometimento da Coopsefes com seus
associados e entraram em vigor desde o dia
15 de agosto.
A taxa de juros mensal, que antes era de
3,8%, para débito em conta/banco, e 3,5%, para
débito em folha, agora é de 2,8% para ambas
as modalidades. Essa porcentagem é bem
menor quando comparada com as taxas
praticadas no mercado pelos bancos e
financeiras.
Já o prazo para pagamento foi prolongado
de 12 para 16 meses, com parcelas para
recebimento em conta/banco. As vantagens
oferecidas nos empréstimos devem-se à
cooperativa não visar lucro e a operar com
uma estrutura simples e enxuta, destaca o
presidente da Coopsefes, José Suzano de
Almeida.
Além disso, a cooperativa não exige

reciprocidades (a chamada venda casada,
praticada por vários bancos), como vendas de
seguros e títulos de capitalização, e as
operações são isentas de IOF e CPMF. A média
de juros cobrados pelas financeiras é de 9,5%
e pelos bancos é de 4,76%. A taxa da Coopsefes
é de 2,8%.
Os empréstimos da Coopsefes são
exclusivos para servidores federais ativos,
aposentados ou pensionistas, com liberação
imediata e sem burocracia. Os interessados
devem procurar a sede da Coopsefes, das 10
às 16 horas, por tando CPF, car teira de
identidade, contracheque e comprovante de
residência.
Compare as taxas de juros:
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Primeiro semestre fecha
com bons resultados

Confiança e
crescimento
A

umento na ofer ta de empréstimo, filiações e sobras marcaram o primeiro semestre da
Coopsefes em 2006. E, os associados,
só têm a comemorar com o bom resultado do período. Este primeiro semestre
proporcionou um reajuste do capital de
cada cooperado em 12% ao ano. Em rela-

ção às sobras, a quantia acumulada foi
de R$ 230.423,06. A cooperativa fechou
o período registrando a chegada de mais
100 novos associados, totalizando agora 1.150 cooperados. Foram liberados
também 1.575 contratos, que juntos movimentaram R$ 1.426.117,87 na Coopsefes. Confira:

Evolução de Sobras  1º Semestre de 1006

José Suzano de Almeida
Presidente da Coopsefes

Coopsefes vem se destacando como uma das
cooperativas mais sólidas no segmento de crédito mútuo
no Espírito Santo. Prova disso são
os resultados apresentados pela
instituição no primeiro semestre
deste ano: nossa cooperativa evoluiu em número de associados,
com a adesão de mais 100 novos
cooperados, e teve as operações
aprovadas pela auditoria externa
realizada em fevereiro, referente
ao exercício de 2005.
Esses resultados se devem a
dois fatores, em especial. O primeiro deles é a confiança que o
cooperado deposita na sua cooperativa, seja utilizando seus serviços, seja incentivando outros servidores públicos federais a se associarem à instituição. O segundo
fator de sucesso está na gestão
administrativa-financeira. Todas
as operações são feitas de forma
segura e com total respeito às normas, visando proteger a saúde financeira e garantir o crescimento
da cooperativa, que per tence a
cada um dos cooperados.

A

Um abraço a todos!
José Suzano de Almeida
Presidente da Coopsefes

Total de Sobras: R$ 230.423,06

1º Semestre

Reajuste Capital: R$ 67.242,19
Sobras apuradas: R$ 163.180,87

Evolução de Cooperados - 1º Semestre de 2006
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Cooperados avaliam a Coopsefes:

"Sempre que preciso a
Cooperativa está pronta
para me auxiliar da melhor forma possível, com
um atendimento 100%.
Destaco também a dedicação e o empenho
dos funcionários, que
sempre mostram as melhores opções para os
associados. Desejo que
a cooperativa cresça
cada vez mais".

"Sempre digo que a Coopsefes deveria existir há mais
tempo. Só tenho a agradecer.
O atendimento é ótimo, utilizo os serviços sempre que
preciso. Quero destacar também a boa administração e o
empenho do Suzano."
Irineu Machado da Vitória
Aposentado do Ministério
da Agricultura

Jeremias Telles Santos
Diretor de Divisão de
Serviços Gerais do
HUCAM

"O atendimento da cooperativa é ótimo. Todos os funcionários são atenciosos.
Sempre que vou lá sou bem
atendida e os meus objetivos
são alcançados."

"Considero a Coopsefes o
maior exemplo de democracia no acesso ao crédito de
maneira simples. Os cooperados usufruem de vários
benefícios, entre eles, crédito a juros mais baixos que os
praticados por outras instituições financeiras".
Edson Miranda Miguel
Servidor da HUCAM

Maria de Fátima Bernabé
Ativa do INSS

"Só tenho coisas boas para falar da Coopsefes. Utilizo com freqüência os
serviços da cooperativa, que possui modalidades e facilidades de acordo com as necessidades dos cooperados. Sempre sou bem recebida
pelos funcionários, que mostram total atenção no atendimento".
Ester Miranda de Oliveira
Servidora do HUCAM

Novo Conselho Fiscal toma posse
No dia 12 de julho, tomou posse o
novo Conselho Fiscal da Coopsefes. São
os conselheiros que irão fiscalizar as
operações e as atividades da cooperativa, analisando fatos, colhendo informações e examinando livros e documentos, podendo ainda realizar inquéritos de qualquer natureza. Confira quem
são os novos conselheiros:

Conselho Fiscal Efetivo:
w Donário Sílvio Pavan - Servidor da FUNDACENTRO
w Ovídio Moraes de Almeida - Aposentado do Ministério das Comunicações
w Rosalina Espósito Barbosa da Silva - Servidora do Ministério dos Transpor tes
Conselho Fiscal Suplente:
w Arcimi dos Santos - Aposentado do IBAMA
w Carlos Máximo Erler - Servidor do INCRA
w Estelita Caldas Souza - Servidora da FUNDACENTRO
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Auditoria aprova trabalhos da cooperativa
U

ma equipe de auditores da Cecresp
(Central das Cooperativas de Crédito do Estado de
São Paulo) realizou uma auditoria nas operações e atividades da Coopsefes no período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005. Os resultados

A Coopsefes sor teou
duas camisas oficiais da
seleção brasileira para os
associados que se tornaram
afiliados até o dia 7 de junho. O sor teio aconteceu no
dia 8 de julho, às 16 horas,
na sede da Coopsefes, e
teve como ganhadores os
cooperados aposentados
Dnery Maria Ribeiro e Jorge Correia de Assis.

apurados pelos auditores, com
vasta experiência em cooperativas de crédito, foram considerados satisfatórios, não
sendo constatada nenhuma irregularidade.
O trabalho foi realizado no
período de 9 de fevereiro a 14
de março por meio de uma par-

ceria entre a Cecoopes (Central das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado do Espírito Santo) e a Cecresp. A Cecoopes é uma central que, entre vários serviços
prestados às cooperativas de
crédito, trabalha primordialmente a questão da fiscaliza-

ção visando manter a saúde financeira das singulares.
A auditoria financeira é
realizada anualmente em atendimento às solicitações do
Banco Central do Brasil, que
também já homologou a Assembléia Geral Ordinária de
2006 da Coopsefes.

Sorteio verde-amarelo

De olho no site
Interativo e moderno, o site da Coopsefes (www.coopsefes.com.br) é o principal
canal de comunicação entre a entidade e o
cooperado. Diariamente são divulgadas notícias de interesse e, ainda, é possível acompanhar o panorama das cooperativas do Brasil. No site, o internauta também pode conhecer um pouco mais sobre a história da
cooperativa e, ainda, conferir as versões online dos informativos anteriores.

O site é o principal canal de comunicação
entre a entidade e o cooperado
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