
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais da Região Metropolitana de BelémCooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém  

Edição Nº 08 Edição Nº 08 --    29 MAR/ 04 ABR  201029 MAR/ 04 ABR  2010  

CONTRATE UM SEGURO COOPERADOCONTRATE UM SEGURO COOPERADO  

C ontinuando na busca de 
serviços de qualidade a 

preços mais acessíveis, den-
tro do espírito cooperativo de 
nossa entidade, e reforçan-
do o compromisso de nossa 
administração em oportunizar 
melhores condições, a Sico-

ob Cooesa firmou convênio em caráter exclusivo com a 
Confiança Corretora de Seguros, empresa atuante na 
corretagem de seguros em nossa região há mais de 15 
anos e com expertise em atendimento diferenciado para 
grupos associativos, tendo obtido excelentes condições 
de preço e coberturas exclusivas com as companhias 
LIBERTY SEGUROS, seguradora norte-americana com 
mais de 100 anos de experiência no mercado de seguros 
mundial e a MAPFRE SEGUROS, companhia européia 
com mais de 70 milhões de clientes ao redor do planeta. 

Já estão disponíveis descontos exclusivos em diversos 
ramos , especialmente nos SEGUROS de AUTOMÓVEL, 
RESIDÊNCIA, SEGURO VIAGEM e SEGURO de PES-
SOAS, em condições extensivas aos cooperados, seus 
cônjuges, filhos e genitores !! 
 Não compre ou renove seus seguros sem antes consultar 
os preços exclusivos para nossos cooperados !   
Informe-se na sua Cooperativa, ou ligue: 8121-5000 / 

8121-7000 /  3252-2323.   

Para entender a distribuição das sobrasPara entender a distribuição das sobrasPara entender a distribuição das sobras   
N a instituição cooperativista, sobras equivale ao que, na empresa privada, conhecemos por lucro. Ou seja, 

fechado o exercício financeiro de cada ano, o saldo positivo da administração constitui as sobras que, por 

força de lei, deve ter a destinação que for definida pela Assembleia Geral da entidade. 

O Cooperativismo é regido por um complexo sistema de normas, entre elas a Lei 5.764/71 que define a Política 

Nacional para o setor cooperativista e que, no seu art. 80, inciso III, determina que as sobras, em caso de rateio 

(devolução aos associados) devem ser distribuídas “em razão diretamente proporcional, entre os associados 

que tenham usufruído dos serviços durante o ano”. Em linguagem popular significa que quanto mais um as-

sociado utiliza os serviços da Cooperativa, maior será a fatia da sobra que lhe cabe. 

O raciocínio da lei é simples e lógico: quem mais trabalha com a sua cooperativa, mais contribui para o resultado 

financeiro positivo da mesma. Assim, a definição dos valores individuais de rateio é feito de forma automática por 

um sistema nacional (SisBr), baseado em um conjunto de pesos que são destinados a cada serviço oferecido pela 

cooperativa. Por exemplo: tomar dinheiro emprestado tem peso 10, fazer aplicação financeira tem peso 8. 

Se você quer mais esclarecimentos, procure a sua Cooperativa. Mas lembre-se: use mais os serviços oferecidos 

pela Cooesa (empréstimos pessoais, aplicações financeiras, conta salário, convênio de saúde, recebimento de 

contas e títulos, caixa eletrônico, seguros, cartão de débito, cheque especial, poupança cooperativa, etc...).  

Afinal, na Sicoob Cooesa o dono é você e quanto mais utilizar e movimentar os serviços da cooperativa, maior 

será a sua parte no resultado deste ano. Esse é o seu valor para nós! 

APLIQUE SUAS ECONOMIAS NA COOESAAPLIQUE SUAS ECONOMIAS NA COOESA  
Os investidores têm hoje diferentes alternativas para 

aplicar o dinheiro que consegue economizar. Antes de 

tomar qualquer decisão, é necessário avaliar os riscos, 

planejar cada movimento e pensar na rentabilidade. 

Quem pensa em conseguir maior liquidez, deve anali-

sar vários aspectos do mercado financeiro, entre eles a 

volatilidade da aplicação. 

A Sicoob Cooesa oferece com exclusividade para 

os seus associados, as melhores condições de aplica-

ção no mercado financeiro, com a orientação de profis-

sionais qualificados e certificados, prontos para ofere-

cer as melhores taxas do mercado, de acordo com o 

seu perfil de investidor.  

Ao aplicar as suas economias em uma instituição da 

qual você é proprietário, o fim social do seu dinheiro é 

o de contribuir com o atendimento das necessidades 

imediatas de crédito de proprietários da instituição, co-

mo você. Portanto, além de se habilitar a receber par-

cela maior das sobras do exercício, o aplicador fortale-

ce uma Cooperativa que lhe pertence.  

  O equilíbrio financeiro é um 

passo fundamental para o 

sucesso. Por isso, economi-

ze, mantenha as suas con-

tas em ordem e não pense 

duas vezes: aplique o seu 

dinheiro na Sicoob Cooesa 

e garanta o seu futuro. 

  Agora! 

A partir de 1º de abril as sobras do exercício de 

2009 estarão disponibilizadas no capital (30%) e 

na conta corrente (70%) do cooperado. 


