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ASSOCIADO CONSCIENTE: PRIORIDADE DA COOESAASSOCIADO CONSCIENTE: PRIORIDADE DA COOESA  

F 
ormar um quadro de associados comprometidos com 

os ideais cooperativistas e conscientes do significado 

dos termos solidariedade e ajuda mútua, tem sido a 

prioridade da administração da Siccob Cooesa que 

completa dois anos à frente da entidade.  

 Por isso mesmo o crescimento do número de proprie-

tários da Cooperativa se dá de forma cuidadosa, sem 

pressa, levando em conta mais a qualidade do que a 

quantidade. É essa atitude que nos levará ao fortaleci-

mento da Cooesa, na medida em que, sendo uma institui-

ção de crédito em que colegas de trabalho utilizam recur-

sos de colegas de trabalho, é imprescindível que todos 

estejam conscientes dessa equação, para o sucesso e 

fortalecimento da Cooperativa. 

   

COOESA ELEGERÁ NOVO CONSELHO FISCAL - Na pauta da Assembleia Geral Ordinária 

deste dia 8 de março, a eleição do novo Conselho Fiscal da Cooperativa deverá movimentar a Reunião. Com-

posto de três membros titulares e três membros suplentes, cabe ao Conselho  Fiscal examinar a situação dos 

negócios sociais, dos ingressos e dos dispêndios, das receitas e das despesas, dos pagamentos e dos recebi-

mentos, das operações em geral e de outras questões econômicas, verificando a adequada e regular escritura-

ção. O mandato do Conselho Fiscal é de um ano, Esse tempo deverá ser revisto na Reunião Extraordinária de 

Assembleia Geral que deverá ser convocada ainda este ano, para fazer adequações do Estatuto à nova Lei 

Complementar do Cooperativismo de Crédito Brasileiro.  

PAC: ESTAMOS ABERTOS!PAC: ESTAMOS ABERTOS!  
Servidor da ALEPA, associado da Cooesa, 

não precisa mais se preocupar com sol, chu-

va e com a insegurança das ruas. Já estamos 

funcionando no nosso Posto de Atendimento 

Cooperativo - PAC. Após trinta dias em refor-

ma, o Posto foi ampliado em área cedida pelo 

Presidente da ALEPA, Deputado Domingos 

Juvenil, e agora oferece todos os serviços 

disponibilizados pela Cooperativa aos seus 

associados, sem que precisem atravessar a 

praça para ir à sede principal, resgatando o 

nosso compromisso em oferecer aos coope-

rados mais conforto e mais segurança. 

A sede da 13 de maio continuará funcionan-

do no atendimento ao público e na execução 

dos trabalhos administrativos. 

A Sicoob Cooesa disponibiliza a todos os aposentados e 

pensionistas do INSS, associados e não associados da Coope-

rativa, uma linha de crédito com parcelas descontadas direta-

mente no benefício previdenciário. 

Além de ser uma operação segura, a Cooperativa tem a pre-

ocupação de orientar o tomador do empréstimo dentro dos 

princípios do crédito ético, o que faz a diferença na doutrina do 

cooperativismo. 

Desse modo, o associado pode se tornar um divulgador do 

Sicoob Tranquilidade, encaminhando para a Cooperativa aque-

le parente ou amigo que seja pensionista ou aposentado do 

INSS e necessita de um empréstimo seguro, rápido e sem bu-

rocracia, com taxas de juros reduzidas em relação a outras 

modalidades de crédito e com até 60 meses para pagar, sem 

exigência do seguro prestamista. 

http://www.ouvidoriasicoob.com.br/

