COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES DA UESC Ltda. – UESCOOP
COMUNICAÇÃO - UESCOOP N° 01/2011
Prezados Colegas,
A Cooperativa de Crédito de Servidores da UESC - UESCOOP, dando continuidade em suas ações de
educação financeira, vem enfatizar os valores do cooperativismo: ajuda mútua, esforço próprio,
responsabilidade, democracia, tomada de decisões coletivas, igualdade, eqüidade e solidariedade.
Nesse contexto, as atividades da UESCOOP estão sendo desenvolvidas visando trazer os benefícios
que o cooperativismo pode dispor aos seus associados. Atualmente, as operações de crédito já estão
disponíveis e sendo utilizadas pelos cooperados. Segundo a Resolução nº 02/2011, do Conselho de
Administração - CONAD, o valor máximo da operação de crédito por cooperado é de R$ 3.000,00 (três
mil reais) e o prazo para pagamento pode ser de até 24 meses. Esses limites decorrem da quantidade
de associados, cuja base ainda é pequena, e de determinações da SAEB.
Convidamos a todos para reforçarmos o quadro de cooperados da UESCOOP, para que possamos
alavancar o Capital Social, de forma a aumentar e diversificar os serviços prestados. Fale com o
colega mais próximo. Apresente a Cooperativa e converse sobre os benefícios que os cooperados têm
à sua disposição. Podemos observar que as instituições financeiras, cujo lucro é o maior objetivo,
cobram, a cada dia, taxas escorchantes que corroem os ganhos dos servidores, diminuindo o nosso
poder aquisitivo e a nossa qualidade de vida.
O cooperativismo vem trazer uma resposta justa a essa e outras questões financeiras, contribuindo
para o bem-estar econômico e social de seus associados.
Informamos que, apoiados pela Administração Superior da UESC, a página da UESCOOP está
disponível no site da Instituição. O endereço é: www.uesc.br/uescoop. Lá, o Professor e o Servidor,
entre outros visitantes, encontrarão diversas informações sobre a Cooperativa. Os menus estão
dividos em: apresentação, definição, como participar, perguntas freqüentes, Estatuto Social, Direitos e
Deveres, formulários de adesão, Ouvidoria, Resoluções, Órgãos Estatutários e os contatos da
UESCOOP.
No dia 31 de março ocorrerá a nossa Assembléia Geral Ordinária - AGO 2011. Por definição da Lei
5764/71, no seu Art. 44º, a AGO deliberará sobre a prestação de contas dos órgãos de administração;
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; eleição dos componentes dos órgãos de
administração (quando for o caso); quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal.
Desta maneira, convidamos a todos, desde já, para o comparecimento na AGO 2011, cuja convocação
será encaminhada por edital de convocação e pelo email institucional, além de ser afixada em locais
de maior fluxo de pessoas.
Venha conhecer nosso espaço no térreo da torre administrativa da UESC. Nosso horário de
funcionamento, temporariamente, é das 12h00 às 16h20min. Estimule a adesão de novos associados.
Venha tomar seu empréstimo. Estamos a sua espera.
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