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A UESCOOP deseja
um Feliz Natal
e um Ano Novo repleto
de realizações.

Ser cooperativista é estar disposto a compartilhar
Desta maneira, os resultados
auferidos são econômicos,
sociais, educacionais e agregadores de qualidade de vida e de
renda, entre outros.

Diretoria Executiva - DIREX

Acima de tudo, a Cooperativa é
uma associação a serviço de
seus membros.

Participar de uma Cooperativa
é fazer parte de um grupo de
pessoas que visam o bem
comum, deixando de lado a
obtenção de lucros do ponto de
vista comercial. No entanto,
além de donos da Cooperativa,
somos também usuários dela.

A UESCOOP visa contribuir e
dinfundir os valores do cooperativismo: Ajuda mútua, esforço
próprio, responsabilidade,
democracia, tomada de decisões coletivas pelos cooperados, igualdade, equidade e a
solidariedade.

É nesse contexto que se enquadra a Cooperativa de Crédito de
Servidores da UESC Ltda. UESCOOP.
Acreditamos que desenvolvendo cada um desses compromissos, promoveremos os valores
éticos de transparência e de
responsabilidade social, além
do verdadeiro relacionamento
com todos os cooperados,
buscando atender às suas
necessidades, de acordo com
nossa capacidade.
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Prof. Lino Cintra

Prezados amigos cooperados,
saudações natalinas!
Somos empreendedores de
grandes missões. Ontem, 1° de
janeiro de 2015, iniciávamos o
percurso de 365 dias de muito
trabalho e lutas e estamos
quase chegando ao encerramento de mais um ano, com
entusiasmo e muitas satisfações.
Este período nos convoca às
reﬂexões e ao nascer sempre

Mensagem do Presidente

para as grandes realizações,
despertando para a consciência da ajuda mútua, com desprezos egocêntricos, buscando, diuturnamente, os elevados
espíritos altruísticos na contemplação do outro, que caminha ao nosso lado, precisando
de ajuda e mãos humanas, criando cooperações. Somos
livres.
Somos uma cooperativa de
irmãos, família que não vê distâncias entre pobres e ricos,
apazigua a beleza das raças,
sem distinguir credos religiosos. O respeito à liberdade prepondera no amor que brota dos
corações apaixonados pelas
causas justas e pela igualdade
sem medidas. Somos iguais e
somos fraternos.

A UESCOOP é um símbolo que
reúne as três colunas que marcam o trato democrático. São
elas: a Liberdade, a Igualdade e
a Fraternidade, oportunizadas
em pequenos comentários feitos anteriormente.
É Natal! Pensem um pouco no
quanto é bonito despertar para
a vida. Como Diretoria Executiva responsável pelos destinos
desta Cooperativa, conclamamos o traço de união, no trato
singelo do lema a ser desfraldado por todos nós, em todos os
lugares em que nos ﬁzermos
presentes: UM POR TODOS E
TODOS POR UM.
Somos felizes! Chegou o Natal!
Renasçamos, diariamente,
para o bem comum!
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Faça parte dessa história de sucesso
A UESCOOP é um Projeto idealizado pelo Prof. Fernando Rios do
DCEC/UESC, que foi iniciado em
2004. Para dar andamento na Cooperativa foi necessário a elaboração
do Projeto de Constituição, que comprovou a viabilidade sócioeconômica, local e regional determinando que a Instituição criada, de
fato, é sustentável ao longo do tempo. Este Projeto de Criação foi analisado e aprovado pelo Banco Central
do Brasil.
O foco da UESCOOP são os Professores e Servidores da UESC.
Uma das características básicas
para criação de uma Cooperativa é
a identiﬁcação de um objetivo e uma
demanda comum de um grupo de
pessoas, com vistas ao desenvolvimento de ações em escala e, dessa

forma, obter melhorias no aspecto
social e econômico.
No caso da UESCOOP, a fundação
da Cooperativa ocorreu em Assembléia Geral com essa ﬁnalidade no
ano de 2008, com a presença de 29
(vinte e nove) associados fundadores.
Atualmente, a Cooperativa conta
com quase 200 Cooperados em seu
Quadro Social, onde tivemos um
aumento de 11,54% no número de
cooperados entre os Exercícios de
2013 para 2014.
Com esse espírito de colaboração
dos Professores e Servidores da
UESC, pudemos desenvolver a
Cooperativa a partir de sua implantação, a partir dos registros burocrá-

ticos nos diversos órgãos de controle, até o momento atual, no qual
estamos atendendo às solicitações
de crédito, conforme nossas limitações e regulamentos do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do
Banco Central do Brasil (BACEN),
entre outras entidades.
As Cooperativas de Crédito são
consideradas entidades ﬁnanceiras.
A UESCOOP, portanto, se enquadra neste segmento. A legislação
que organiza e regula as Cooperativas de Crédito são a Lei 5.764/71 e a
Lei Complementar 130/2010, além
das Normas e Regras do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. O Estado da Bahia
promulgou a Lei nº 11.362/2009,
que instituiu a Política Estadual de
Apoio ao Cooperativismo.
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Faça a sua adesão e tenha todos os benefícios da UESCOOP

