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Cooperados elegem diretoria
para os próximos quatro anos
Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal do Estado do Espírito Santo (Coopsefes) tem nova Diretoria e Conselho Fiscal,
eleitos na Assembléia Geral realizada no dia 30
de março, na sede da instituição. José Suzano
de Almeida foi reeleito presidente e responderá
pela gestão da Coopsefes nos próximos quatro
anos (2007-2010).
A participação dos cooperados foi essencial para legitimar a eleição, confirmando a
importância dos associados para decidir os
rumos da sua Cooperativa. “A Diretoria tem a
responsabilidade de gerir a Cooperativa e é
eleita a cada quatro anos. Já o Conselho Fiscal tem como atribuição fiscalizar os trabalhos desenvolvidos pela gestão e é eleito anualmente. Embora tenham funções distintas, os
dois trabalham com um só objetivo: promover
o crescimento da Cooperativa, atendendo
sempre às necessidades dos servidores públicos associados”, ressalta o gerente da Coopsefes, Ricardo Nunes de Souza.

sociado é considerado aqui como um gestor,
responsável por decidir os novos rumos da
entidade”, explica Ricardo Nunes. Essa característica ainda é peculiar às cooperativas,
em que os associados deixam de ser simples
clientes passando a gestores ativos, participantes das decisões da instituição. Por meio
de assembléias anuais, os servidores fiscalizam as contas da Cooperativa e também compartilham a distribuição das sobras.

A

Ajuda mútua e união

“

○

○

○

○

○

○

○

○

Crescimento
A Coopsefes comemora os bons resultados alcançados durante os sete anos de existência. Criada em 2000, a Cooperativa possui
1.230 servidores públicos federais associados
e vem somando para a melhoria da qualidade
de vida, disponibilizando acesso a crédito, sem
burocracia e com juros mais acessíveis, além
de convênios diversos. Os bons resultados de
2006 você confere nas páginas 2 e 3.
“Além de todas essas vantagens, o as○
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Recebi a reeleição com grande satisfação. É o reconhecimento do trabalho de uma
gestão transparente. Quero continuar contribuindo para o crescimento da
Cooperativa, auxiliando os servidores que antes da Coopsefes não tinham a quem
recorrer e passavam por muitas dificuldades. Meu objetivo é dar continuidade ao
trabalho de ajuda mútua e união.

“

“

Dealci Alves Ferreira
Diretora de Finanças da Coopsefes

“

É meu primeiro mandato como membro da Diretoria. Estou muito feliz, pois é
uma oportunidade de acompanhar o crescimento da Cooperativa e dos meus
colegas servidores. Vou me esforçar para colocar boas propostas em prática.

Ovídio Moraes de Almeida
Diretor da Coopsefes
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consenso
para a maioria das pessoas que
uma reeleição, independente para
que cargo for, aumenta, e muito, a
responsabilidade
do reeleito. Coloca
implacavelmente o
desafio de dar continuidade ao projeto
que acabou de obter aprovação, por meio
do voto, realizando mais e surpreendendo positivamente as pessoas. E é assim
que encaro e me sinto em relação à
minha reeleição para a presidência da
Coopsefes.
Temos uma Cooperativa sólida e
saudável, com sete anos de existência,
que apresenta, ao final de cada exercício, resultados de crescimento que podem ser considerados exemplos para o
cooperativismo no Espírito Santo e no
Brasil. Esses resultados são possíveis
devido à prática de um cooperativismo
sério, planejado e focado no atendimento das necessidades dos cooperados.
Na gestão que estamos iniciando,
temos como compromisso e meta ampliar a disponibilidade de empréstimos,
praticando taxas sempre acessíveis e
menores que os bancos privados. Sabemos a impor tância cada vez maior que o
acesso ao crédito tem para a promoção
do bem-estar, da qualidade de vida e
para a realização de sonhos de nossos
cooperados e de suas famílias.
O bom desempenho da Coopsefes
você confere na matéria de prestação de
contas publicada nas páginas 2 e 3 do
nosso Informativo. Vale destacar que,
para continuarmos trilhando este caminho de realizações e sucessos, serão
imprescindíveis par ticipação, críticas e
sugestões de cada cooperado.
Contamos com a sua confiança, participação e, sobretudo, empenho no sentido de divulgar a Coopsefes, mobilizando mais servidores públicos federais para
se associarem à nossa entidade. Isso
contribuirá, com cer teza, para o crescimento e fortalecimento da Cooperativa.

A Coopsefes mostra os resultad
como uma instituiçã
princípio básico do cooperativismo é a transparência da gestão. Na Coopsefes, essa diretriz é seguida com determinação pela Diretoria,
que realizou no dia 30 de março, uma
Assembléia para a prestação de contas
referente ao exercício de 2006, de acordo com a Lei de Cooperativismo.
Par ticiparam da assembléia 80
associados, que tiveram direito a voto
e aprovaram as contas da Cooperati-

va. Conforme os gráficos apresentados
nesta matéria, a Coopsefes apresentou
evolução tanto no número de associados
quanto na rentabilidade. No ano da criação
da Coopsefes (2000), a Cooperativa tinha
217 associados. No final de 2006, esse número passou para 1.212 (ver figura 1).
O crescimento da adesão dos associados foi fundamental para o aumento do
capital social, que em 2006 alcançou
R$ 1.374.131,33 (ver figura 2). O aumen-
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FIGURA 2
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planejamento e de um trabalho transparente

dos positivos das suas contas do ano de 2006, revelando-se
ão coerente com as diretrizes do cooperativismo
to do capital propiciou um volume maior
de recursos para empréstimo aos cooperados: em 2006 o montante emprestado
foi de R$ 3.529.170,38 (ver figura 3).
Além do aumento da sua capacidade de emprestar, a Cooperativa também
conseguiu ampliar consideravelmente o
valor das sobras, que alcançaram
R$ 567.221,71 (ver figura 4). Esse montante reflete o crescimento das contribuições dos cooperados, que tiveram
um reajuste de 12% ao ano sobre o capital integralizado.
Segundo o gerente da Coopsefes, Ricardo Nunes de Souza, os resultados são um reflexo do bom trabalho desenvolvido pela Diretoria e solidificam a Coopsefes como uma cooperativa forte. Além disso, a entidade mostra-se como uma saída segura para os servidores quando o assunto é credito facilitado.
"Esse trabalho sério que tem sido realizado vem
fazendo com que a imagem da Cooperativa perante os associados seja a melhor possível,
confirmando a eficiência. Isso tem ajudado a

Cooperativa a captar novos associados, tão
importante para o desenvolvimento da instituição", ressalta Ricardo Nunes.
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FIGURA 4
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Por que sou
cooperado?
esponsáveis pelo crescimento da
Coopsefes, cooperados mostram-se
atentos e entusiasmados com o crescimento da entidade. Isso revela a ampliação da
discussão sobre o cooperativismo, que tem,
nos últimos anos, avançado no Brasil.
A otimização dos serviços, tanto na disponibilidade de crédito quanto no atendimento diferenciado, contribui para o desenvolvimento dos benefícios oferecidos pela Coopsefes visando melhorar, cada vez mais, a
qualidade de vida dos servidores.

R

Juvenal José Barbosa
Servidor aposentado da Ufes
Cooperado desde 2003

Maria Angélica Fiorotti
Servidora do Ministério do Trabalho
Cooperada desde 2003
“Há cinco anos associei-me à Cooperativa. Queria fazer uma poupança, mas depositando o dinheiro em um banco sempre deixava passar um mês ou outro. Na
Cooperativa, como tenho um desconto
mensal em folha, acabo fazendo uma
poupança ‘forçada’. Além disso, quando
preciso de dinheiro eles sempre estão
dispostos a ajudar. Gosto muito também
do atendimento.”

Neuza da Conceição Dicillos
Servidora da Ufes
Cooperada desde 2003
“Associei-me à Cooperativa logo que ela
foi criada e gosto muito dos benefícios
oferecidos pela entidade. Todos os recursos disponíveis para os cooperados são
bons e atendem à minha demanda. Esse
bom andamento é reflexo de uma gestão
transparente e que tem minha aprovação.
Além disso, temos um atendimento especial na Cooperativa, que conta com funcionários muito prestativos. Uma sugestão: gostaria de ver aprovado pela Diretoria da Coopsefes o parcelamento dos empréstimos em 24 vezes.”

“Entrei na Coopsefes porque ela é muito
útil para os servidores. Lidamos com o
nosso próprio capital, já que somos associados. Sempre que o servidor precisa
de um dinheiro emergencial, a Cooperativa tem disponibilidade para emprestar
sem burocracia. Não precisamos de avalistas e nem de ficar negociando com gerentes. Estou muito satisfeito. Os resultados são muito bons. Aproveito para fazer
uma sugestão: a Coopsefes poderia promover mais momentos de confraternização, já que isso contribui para ficarmos
mais próximos.”

Fique ligado no site
Para levar notícias de interesse dos servidores públicos de forma mais ágil, a Coopsefes conta com
um site com informações atualizadas diariamente.
Com matérias de repercussão nacional e estadual,
o site é mais um canal para informação sobre o
cooperativismo.
No site, o cooperado também pode acompanhar o
crescimento do cooperativismo e ficar por dentro
dos benefícios oferecidos pela Coopsefes. O endereço de acesso ao site é www.coopsefes.com.br.

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