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 ACESSE A PÁGINA DA SICOOB COOESA NA INTERNETACESSE A PÁGINA DA SICOOB COOESA NA INTERNET  
Ao acessar a página www.cooesa.coop.br você conhecerá a sua Coo-

perativa, no conforto da sua casa ou de qualquer lugar do mundo. Com 

simples cliks você tem acesso ao internet banking da Cooesa, e lá você 

imprime gratuitamente quantos extratos da sua conta você precisar, e 

poderá ainda, com total segurança, ter todas as informações  sobre suas 

aplicações, quotas, pagamentos e muita mais. 

Na página da Sicoob Cooesa na internet você encontra, ainda:  

■ Simulador de Empréstimos 

■ Cartilha de crédito consciente 

■ Notícias da Cooperativa 

■ Galeria de Fotos 

■ Serviços Cooesa 

■ Ouvidoria Sicoob 

■ Tabelas de tarifas 

■ SICOOBcard 

■ Cartilha de Economia Doméstica 

■ SICOOB Tranquilidade e  

                                    Muito mais! 

POSTO DE ATENDIMENTO COOPERATIVO: MAIS CONFORTO POSTO DE ATENDIMENTO COOPERATIVO: MAIS CONFORTO   
E SEGURANÇA PARA O ASSOCIADOE SEGURANÇA PARA O ASSOCIADO  

Passada a festa carnavalesca, a Sicoob Cooesa reabre o seu posto de atendimento no sub solo do pré-

dio principal da Assembléia Legislativa, que foi reformado e ampliado para atender os sócios cooperados 

com mais conforto, rapidez e segurança.  

O novo PAC irá oferecer todos os serviços disponibilizados pela Cooperativa, entre os quais: emprésti-

mos parcelados; COOPERCRED; cartões de crédito; aplicações financeiras e os demais serviços de conta 

corrente (saque, depósito, pagamento de conta, etc...) 

Com a descentralização desses serviços, a sede principal da Cooperativa será adaptada para atender o 

público externo, os associados de outros órgãos, o setor de cobrança e os trabalhos administrativos da 

entidade. Com esse novo layout, haverá diminuição dos custos operacionais, o que deverá retornar aos 

cooperados na forma de sobras e queda dos juros nos empréstimos. 

 PROVA DE CONFIANÇA 
Os recursos de associados, aplicados na 

Sicoob Cooesa atingiu em 2009 o maior vo-

lume da história da Cooperativa, como pode 

ser visualizado no gráfico ao lado. 

Esse fato representa, acima de tudo, o alto 

grau de credibilidade na instituição, e a confi-

ança do associado de que as suas economias 

estão seguras e com garantia de um excelen-

te retorno, além de contribuir para o atendi-

mento das necessidades imediatas dos seus 

colegas de trabalho que passam a ter acesso 

a mais recursos através de empréstimos.   

Em relação a 2008 o aumento foi de 100%, 

chegando a quase dois milhões de reais. 


