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Festa fecha o ano da Coopsefes com chave de ouro
festa de fim de ano da Coopsefes foi
um sucesso, com a presença de
mais de 700 cooperados, familiares e convidados, no cerimonial Oásis, no bairro
Santa Lúcia, em Vitória. Cada participante
foi recepcionado com bombons, uma lembrança para marcar o carinho da Cooperativa por todos os presentes. Num ambiente
muito agradável, onde foi servido um delicioso churrasco, os cooperados aproveitaram o momento de descontração para rever os colegas, dançar, conversar e se diver tir.
A confraternização teve como objetivo reunir os cooperados e comemorar as
vitórias conquistadas durante o ano. A festa foi animada com música de qualidade,
sob o comando de Rodrigo Bala e Banda,
que fez os convidados dançarem muito forró e bolero.
Algumas pessoas tiveram o presente
de Natal antecipado. A Cooperativa sor teou
na festa cinco prêmios entre os associados que estavam em dia com suas mensalidades. Foram sorteados uma TV 29 polegadas, um MP3 player, uma câmera digital, um aparelho de microondas e um aparelho de DVD.

A

O presidente da Coopsefes, José Suzano de Almeida, aproveitou a ocasião para
fazer um breve balanço do que foi realizado em 2006 e comentar alguns planos para
2007. Ressaltou a impor tância da par ticipação dos cooperados no trabalho e, principalmente, na divulgação da Cooperativa
entre os servidores públicos federais.

GANHADORES DO SORTEIO
Associado
Ivanilda Jurevis
Érika Etienne Granja Lins
Altamar Rufino Ferreira Souto
João Batista Correa
Maria Auxiliadora Moreto
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Serpro
Ufes
INSS
Ufes
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TV 29 polegadas
Aparelho Microondas
Aparelho de DVD
Câmera digital
MP3 Player
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2007:
o nosso ano
ncerramos
2006 comemorando mais um
ano da trajetória de
sucesso da Coopsefes. Passados
sete anos, hoje somos 1.200 servidores públicos federais associados à
Cooperativa, que respondeu, em 2006,
por um volume de empréstimo da ordem
de R$ 3,4 milhões e contabilizou uma
sobra de quase R$ 600 mil. Em 2006,
filiamos mais 200 servidores.
Entendemos que o caminho para
crescer é o for talecimento do cooperativismo. Por essa razão, nos últimos três
anos a Coopsefes ajudou a consolidar a
Central das Cooperativas de Crédito Mútuo do Estado do Espírito Santo (Cecoopes), que obteve reconhecimento do Banco Central, e apoiará, daqui em diante, a
atuação das 3 cooperativas a ela afiliadas.
O cooperativismo reforça, a todo o
momento, que cada um de nós, sozinho,
não atinge o sucesso com plenitude. E a
nossa festa de confraternização de final
de ano é mais uma prova de que juntos
somos mais for tes e alcançamos o sucesso no trabalho coletivo. Sem o trabalho do grupo de funcionários da Coopsefes, sob a coordenação do gerente Ricardo Nunes, a nossa festa não teria tido tanto
sucesso e recebido diversos elogios.
Com a reeleição do presidente Lula,
que acaba de tomar posse para o seu segundo mandato, a expectativa é que o sistema cooperativista, responsável por milhares de empregos no Brasil e por promover o acesso a crédito a juros acessíveis, avance ainda mais. O sistema necessita ser cada vez mais fortalecido e
modernizado, ganhando, assim, mais capacidade para competir com os bancos
na ofer ta de serviços diversos e movimentar a economia.
Contamos com o seu empenho e
par ticipação. E que 2007 seja um ano especial na sua vida pessoal, profissional e
familiar.

E

José Suzano de Almeida
Presidente da Coopsefes

Atuação da
Aproveitamos a festa de confraternização de final
de ano para um bate-papo com alguns cooperados,
que comentaram a atuação da Coopsefes e as
melhorias que desejam ver implementadas

Antônio Garcia Rodrigues

José Moysés Rossin

Aposentado pelo Ministério dos Transportes. Cooperado há 3 anos.

Servidor da Ufes. Cooperado há um 1 e
6 meses.

Satisfação com resultados

Festa mostra competência

“Associei-me à Coopsefes logo
no início porque par ticipava do Sindsep-ES e já conhecia o presidente,
José Suzano, e outras pessoas da
equipe que fundaram a Cooperativa.
Os serviços da Coopsefes me interessaram e resolvi me associar. Faço
empréstimos e aplicações na Coopsefes e estou muito satisfeito com os
resultados. Os convênios com hospitais, dentistas e farmácias também
são muito impor tantes. A gestão atual
está trabalhando muito bem e os funcionários são muito prestativos e eficientes no atendimento”.

“Conheci a Coopsefes há quase
um ano por meio de colegas de trabalho. Hoje, procuro indicá-la a outros
servidores que ainda não a conhecem.
Estou acompanhando de perto o crescimento da Cooperativa e a cada dia vejo
as razões para esse crescimento. O
atendimento é diferenciado, o cooperado é recebido com respeito e é ouvido.
As decisões sobre empréstimos de
emergência são resolvidas com rapidez, sem ser preciso esperar uma semana. Na Coopsefes nos sentimos
como donos. Espero que a nossa Cooperativa cresça bastante, pois quem
ganha com isso é o servidor. Quero parabenizar também pela organização da
festa, que é mais uma mostra da competência da Coopsefes”.

Sandra Regina Bispo Pereira
Servidora do Hucam. Cooperada há 3 anos e 6 meses.

Atendimento VIP
“A necessidade de obter empréstimo a juro mais acessível foi determinante para que eu me tornasse cooperada da Coopsefes. Aqui consigo empréstimos com juros bons e a equipe está

sempre disponível para me atender no
que preciso. O atendimento na Cooperativa é sempre VIP. Crescer seria ótimo,
mas a Coopsefes já é excelente. Os funcionários do Hucam adoram o atendimento e a qualidade dos serviços da
Coopsefes”.
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Cooperativa é elogiada

Ovídio Moraes de Almeida

Luiz Fernando Ferreira Gonzaga

Regina Flegler Marquezine

Aposentado pelo Ministério das Comunicações e membro efetivo do Conselho Fiscal da Coopsefes. Cooperado há
4 anos.

Servidor da Ufes. Cooperado há 3 anos.

Servidora do Ministério da Fazenda.
Cooperada há 2 anos.

Visão do cooperativismo
“O que me chamou a atenção para a
Coopsefes foi a organização e a sinceridade com que trabalham. É uma
organização modular no Espírito Santo. Tem sempre as contas em dia, um
trabalho cauteloso, confiável e perseverante. O que está sendo realizado é
muito bom. A nova gestão atua de uma
forma segura, honesta e leal. O gerente Ricardo Nunes tem muita visão
do que é cooperativismo, sabe conduzir bem essa questão. A Cooperativa caiu na simpatia dos cooperados,
tornando-se uma organização acreditada”.

Juros acessíveis
Prazos maiores
“Tive a opor tunidade de conhecer a Coopsefes há 3 anos, quando
precisei de um empréstimo. Me associei e pude conferir a qualidade e o
tratamento que os cooperados têm
aqui. Somos uma família. Hoje, o servidor público tem muitas dificuldades
financeiras por causa da defasagem
salarial. Os juros brandos e acessíveis que a Cooperativa oferece diminuem os impactos disso na nossa
vida. O atendimento que encontramos
aqui é excelente e isso por todos os
funcionários, que conseguem atender
às nossas expectativas. Todo mundo
fala muito bem, só ouço comentários
positivos de todos os associados. E
comigo não poderia ser diferente”.

“Recebi o convite para conhecer a Coopsefes de colegas que já eram associados. Gostei dos serviços oferecidos, me associei e não pretendo sair.
Precisei de empréstimos para fazer o
casamento do meu filho e reformar a
casa, e fui muito bem atendida. E os
serviços e vantagens oferecidas pela
Cooperativa só estão melhorando. Foram aumentados os prazos para pagamento e diminuídos os juros. A Coopsefes tem crescido bem e procurado novos horizontes. Mas, para crescer ainda mais, é preciso associar
mais servidores. Para isso, serão necessários mais divulgação e engajamento de todos”.

Germano Padovani
Servidor da Funasa. Cooperado há 6 anos

Janine Rodrigues
Servidora do Cefetes. Cooperada há
5 anos

Divulgação pelos cooperados
“Na Funasa, fui o primeiro servidor a se tornar
cooperado. Houve uma coincidência de fatos: quando a Cooperativa estava nascendo, eu recebi um
dinheiro de um processo, e aprovei para aplicar na
Coopsefes, que tem uma remuneração muito mais
atraente do que a da poupança, por exemplo. Participo das assembléias e vejo como um ponto positivo a distribuição de sobras no final de cada
exercício. Sempre falo com meus colegas que, para
a Cooperativa crescer, será preciso que todos divulguem os serviços e as vantagens”.

Empréstimo essencial
“Estou na Coopsefes desde a sua
fundação, uma vez que participava da
cooperativa do Cefetes, já extinta, e conhecia os benefícios que o cooperativismo oferece, entre eles a facilidade de
empréstimo e a possibilidade de uma
maior integração. Um dos serviços que
mais utilizo é o empréstimo, essencial
para nós, funcionários públicos, que es-

tamos com os salários defasados. Um
aspecto importante do empréstimo, muito bem administrado pela Coopsefes, é
ele ser limitado, pois, dessa forma, é
possível efetuar um controle melhor,
impedindo que os cooperados façam
grandes dívidas e não tenham condições
de pagar. No futuro, desejo que a Coopsefes seja como um grande banco, onde
eu tenha conta corrente, cartão de crédito e efetue o pagamento de contas”.
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DESTAQUES

Momentos especiais da festa

O MP3 Player saiu para a cooperada Maria Auxiliadora Moreto, servidora da Ufes.

O aparelho de DVD teve como ganhador o colega
Altamar Rufino Ferreira.

Lançado desafio
para 2007
cooperados são as peças
“O smais
importantes da Coopera-

O cooperado João Batista Correa ganhou uma câmera digital no sorteio.

Érica Etienne Granja Lins foi contemplada com um
microondas.

Ivanilda Jurevis, servidora da Ufes, faturou no
sorteio uma TV 29 polegadas.

A noite foi animada por Rodrigo Bala e Banda.

tiva. E a confiança que cada um depositou no nosso trabalho nos faz orgulhosos de pertencer ao quadro de
diretores da Coopsefes. Podemos
transformar a nossa Cooperativa em
uma instituição ainda mais sólida e
forte, consolidando-a como o banco
do servidor público federal. Estamos
certos de que a cada dia fazemos a
nossa parte e que, para avançar, será
fundamental a participação de todos.
Lançamos, então, um desafio: que
em 2007 cada cooperado traga pelo
menos mais um colega para se associar à Coopsefes. Assim, vamos
crescer e atingir nossos objetivos”.
Mauro Carvalho
Diretor da Coopsefes

É tempo de comemorar os pequenos e os grandes
momentos de 2006. Pratique a cooperação, mantenha
viva a esperança e trabalhe para fazer de 2007
um ano ainda melhor.
Mais de 700 cooperados, familiares e convidados
participaram da festa no Cerimonial Oásis.
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